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A rotina da médica de Umuarama
que é mãe e atua contra o coronavírus
Os profissionais de saúde,
principalmente, os que estão na linha de frente contra
a pandemia do coronavírus (covid-19) são aclamados em todo o mundo. Em
Umuarama, o maior grupo
está no Uopeccan, hospital
de referência na cidade
contra a doença. E, neste
Dia das Mães, o Ilustrado
foi ouvir a médica Carla
Andressa Dal Ponte, que é
mãe e faz parte da equipe
que está atuando dia e noite
com os casos suspeitos e
confirmados. Ela conta que
a rotina de trabalho ficou
mais árdua, mas encontra
apoio na família para continuar na batalha e logo vencer essa doença. Página A5

EM JUNHO

Julgamento do
acusado de matar
Tábata tem data
marcada
O servente de pedreiro Eduardo
Leonildo da Silva deve sentar
no banco dos réus no próximo
dia 25 de junho, no Fórum de
Cascavel. Ele é réu confesso de
ter abusado, matado e escondido o corpo da pequena Tábata
Crespilho, então com seis anos,
no dia 26 de setembro de 2017,
em Umuarama. O crime chocou
e revoltou a comunidade. O julgamento ocorre no Oeste do Estado por medida de segurança.
Página A6

EDUCAÇÃO

EMPREGOS

Umuarama
investe em
melhorias nas
escolas
Página A3

Estado anuncia
a contratação
de mais de mil
guardas prisionais
Página A6

• A médica Carla Andressa se divide entra a família e os pacientes

CRIATIVIDADE CONTRA A COVID-19 - O engenheiro mecânico clínico, de
Umuarama, Marcelo Coelho, desenvolveu o protótipo de um respirador mecânico eletrônico similar aos utilizados em pacientes com sintomas graves do
coronavírus. Equipamento foi apresentado na semana que passou. Página A4

CADEIRAS NAS ARQUIBANCADAS - O prefeito Celso Pozzobom visitou as obras de reforma no
Ginásio de Esportes Amário Vieira da Costa, que recebeu na semana as cadeiras implantadas nas
arquibancadas, para dar mais conforto ao público durante a realização de eventos esportivos.
Praticamente todos os setores estão passando por revitalização. Página A8
OBRAS AVANÇAM NA
AVENIDA MALTA - A cons-

SICOOB ARENITO DISTRIBUI SOBRAS - O Sicoob Arenito fará nesta
segunda-feira a distribuição de R$ 3,3 milhões em
sobras para seus cooperados. Segundo o presidente, Waldir Campana
(foto),o montante referese ao exercício financeiro
de 2019 e é 32,42% maior
que o do ano anterior.
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trução da ponte sobre o
Córrego Figueira, no Parque Dom Bosco, está praticamente concluída. Nesta
semana os operários finalizaram a parte de concreto
e a empresa que realiza as
obras da Avenida Malta começou a levantar os aterros,
para que a passagem seja
liberada nos próximos dias,
após o período de cura do
concreto. Página A3
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Prazos de processos físicos ficam
suspensos até 31 de maio na justiça
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou
na semana que passou a Resolução n. 318/2020
com novas diretrizes para a atuação do Poder
Judiciário durante a pandemia provocada pelo
novo coronavírus. Entre elas, está a prorrogação
da suspensão dos prazos de processos físicos até
31 de maio e não mais 15 de maio, como indicado
na Resolução 314/2020.
Os prazos dos processos virtuais retomados
em 4 de maio por força da Res 314/2020 não foram suspensos ou interrompidos pelo novo ato.
Também está mantida a possibilidade de a parte
informar em petição sobre a impossibilidade de
prática do ato, pela necessidade de coleta prévia
de meios de prova. Entretanto, em estados da
Federação que tenham decretado medidas restritivas à circulação de pessoas (“lockdown”), os
prazos de processos virtuais também serão automaticamente suspensos. Além disso, conforme
o artigo 3º da Res 318/2020, ainda que não haja
a formalização de medidas restritivas ao livre
exercício das atividades forenses regulares, o
tribunal também poderá requerer prévia e justificadamente ao CNJ a suspensão dos prazos
nesses processos.
As medidas norteiam o funcionamento da
Justiça em regime especial para evitar a propa-

gação da Covid-19. Nesse regime, as audiências
e sessões de julgamento devem continuar sendo
realizadas por meio de videoconferência, sempre
que possível.
Atendimento essencial
O funcionamento, durante o período emergencial, segue em horário idêntico ao do expediente forense e os tribunais devem garantir
minimamente o acesso aos serviços judiciários.
O atendimento presencial de partes, advogados e
interessados segue suspenso e deverá ser realizado remotamente pelos meios tecnológicos disponíveis. Sobre isso, a Resolução 318 prevê que as
partes devem ser convidadas ou convocadas com
até cinco dias úteis para sessões e audiências.
A nova resolução recomenda que os magistrados atentem para que os valores recebidos a
título de auxílio emergencial previsto na Lei n.
13.982/2020 não sejam objeto de penhora, inclusive pelo sistema BacenJud.
Quanto à análise de matérias emergenciais, a
norma mantém a prioridade para apreciação de
medidas de urgência, como liminares e antecipação de tutela de qualquer natureza, inclusive
no âmbito dos juizados especiais. Agência CNJ
de Notícias

Congresso decreta luto oficial por 10 mil mortes por covid-19 no Brasil
O Congresso Nacional decretou luto oficial de três
dias em razão das dez mil mortes causadas pelo novo
coronavírus no Brasil. O País ultrapassou a marca de 10
mil mortes neste sábado, segundo dados disponíveis na
plataforma de compilação de dados elaborada pela Universidade Johns Hopkins. São 146.894 casos confirmados
de covid-19 no País, com e 59.297 recuperados e 10.017
óbitos, o que resulta em um índice de letalidade de 6,8%.

Até sexta-feira, 8, ultimo dado disponibilizado pelo
Ministério da Saúde, o Brasil contabilizava 9.897 óbitos
por covid-19.
A bandeira em frente ao Congresso, na praça dos Três
Poderes, em Brasília, será hasteada a meio-mastro às 14h.
De acordo com o ato, publicado em edição extra do Diário
Oficial, ficam proibidas quaisquer celebrações, comemorações ou festividades enquanto durar o luto.

SOCIALISMO: IDEOLOGIA MACABRA E ASSASSINA
•Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior

Direito
em
Debate

Cruzeiro do Oeste segue
sem caso de Covid-19

Maximilian karl Emil Weber (1864-1920), foi um
intelectual, jurista, professor universitário, escritor
e economista alemão considerado um dos fundadores da sociologia. Sua influência também pode ser
sentida até hoje na economia, na filosofia, no direito,
na ciência política e na administração. Começou sua
carreira acadêmica na Universidade Humboldt de
Berlim. Personagem influente na política alemã da
época, foi consultor dos negociadores alemães no
Tratado de Versalhes (tratado de paz) e da comissão
encarregada de redigir a Constituição de Weimar. É
sua a frase: “A idade não é decisiva; o que é decisivo
é a inflexibilidade em ver as realidades da vida, e a
capacidade de enfrentar essas realidades e corresponder a elas interiormente”.
Padre Paulo ensina que os socialistas pregam
que vivemos em uma sociedade desigual e oprimidos pelos capitalistas, pois, no capitalismo temos
os banqueiros no topo da pirâmide, se sobrepondo
à classe trabalhadora e aos miseráveis. Todavia,
com o surgimento do socialismo vai desaparecer a
classe dos banqueiros bilionários e poderosos, que
serão achatados até se igualarem aos trabalhadores e miseráveis. Por conseguinte, quem terá mais
poderes do que os banqueiros com força suficiente
para derrotá-los? Para empurrá-los à igualdade com
a massa popular? Eu respondo: O Estado.
Contudo, os políticos que comandarão o Estado
socialista ficarão fora dessa igualdade, gozarão de
privilégios incontáveis, ou seja, passarão a ser os
novos membros da classe dominante e muito mais
poderosa. Assumirão a posição de pressionar o povo
no chão da pirâmide, no patamar de igualdade miserável em que se encontram. Assim, teremos o Estado
todo poderoso de um lado e de outro lado a massa
popular composta por ex-banqueiros, trabalhadores
em geral e miseráveis.
A história mostra que em todos os lugares onde
os socialistas chegaram ao poder surgiu uma nova
elite social ainda mais poderosa, mais opressora e
mais corrupta do que os capitalistas que eles tiraram
do poder. Veja o exemplo de Cuba. Lá existe uma elite
social que desfruta de todos os prazeres que o luxo e
o dinheiro podem proporcionar; enquanto a maioria
dos cubanos vivem oprimidos e sem condições de
suprir suas necessidades básicas. Recebem salário
de fome.
Na verdade, estamos diante de um grande engodo. Uma coisa é a propaganda que o socialismo
faz de si mesmo, e, outra coisa é o socialismo real.
O socialismo existe neste mundo há um século, e,
no período foi possível constatar que nesse regime
todos são iguais, porém, existirá sempre uma classe
de “mais iguais”, como afirmou o escritor socialista
George Orwell.
No socialismo, a exemplo da Venezuela e de

Cuba, as milícias ganham poder e passam, em nome
da ordem, a vigiar o comportamento do cidadão.
Se for preciso, prendem, torturam e interrogam os
indivíduos sem que haja o devido processo legal. Nos
casos mais graves, levam os insurgentes (opositores
do regime socialista) ao “paredão”, e, submete-os
ao fuzilamento. Enquanto os “justiceiros” ficam à
solta pelo país, a cúpula dos “mais iguais”, líderes
do partido socialista, assaltam os cofres públicos.
Misturam negócios particulares com os negócios
do Estado, revelando a vertente mais sórdida da
corrupção. Sob a alegação de interesse público,
invadem propriedades particulares e se apropriam
ilicitamente das empresas nacionais e multinacionais instaladas no país. Nesse aspecto, convém
lembrar o recente episódio da Bolívia que tomou do
Brasil a filial da Petrobras, e, nosso governante, à
época, também comunista, aceitou passivamente a
expropriação. Sabemos hoje, que tudo fazia parte
de um grande acordo (foro de São Paulo).
Nesse diapasão, os membros da Suprema Corte
de Justiça, das Casas Legislativas e do Exército
são cooptados e, também desfrutam de privilégios,
mas, porém, estes deverão se submeter ao jugo
(ameaça) dos líderes do partido socialista, que tem
sua força bélica junto às milícias. Esta é a lógica do
sistema socialista. Ideologia macabra e assassina.
No Brasil temos a experiência da força e poder dos
milicianos que vivem nos morros do Rio de Janeiro.
Acorda Brasil!
Max Weber ensina que “Somente quem tem a
vocação da política terá certeza de não desmoronar
quando o mundo, do seu ponto de vista, for demasiado estúpido ou demasiado mesquinho para o que
ele deseja oferecer. Somente quem, frente a todas
as dificuldades, pode dizer “Apesar de tudo!” tem a
vocação para a política”. Pouco a pouco, sem que nós
todos percebêssemos, os socialistas foram se apossando do Estado brasileiro. Aparelhando o Estado.
Hoje não escondem de mais ninguém a pretensão
macabra. Feito hienas, querem derrubar o Presidente a qualquer custo. Jair Bolsonaro rompeu o ciclo
de implantação do comunismo no Brasil. Repetiu o
feito de 1964, quando os comunistas liderados por
Prestes se insurgiram contra o poder. Ele atrapalha
os negócios da quadrilha. Nós vamos ajudá-lo ou
vamos deixar os socialistas dominar nosso país? É
preciso acordar do “coma profundo” em que vivemos
antes que seja tarde demais. Lembre-se: o poder
emana do povo.
Luís Irajá Nogueira de Sá Júnior
Advogado no Paraná - Palestrante
Professor do Curso de Direito da UNIPAR
iraja@prof.unipar.br

Na noite desta sextafeira, às 21h30min, saiu
o resultado do exame
que negativou a suspeita de que o paciente,
morador de Cruzeiro
do Oeste, estaria com
coronavírus.
A notícia traz alí-

vio para a população e
confirma que as ações
realizadas pela administração municipal
no combate e prevenção à COVID -19 são
eficientes.
Confira o quadro da
doença na cidade.

Noel do Pão mantém sessão que
vai definir contrato com a Sanepar
O presidente da Câmara de Vereadores de
Umuarama, Noel do Pão,
confirmou a realização
da sessão ordinária nesta segunda-feira com
restrição de público,
devido à pandemia do
coronavírus. Será a partir das 19 horas e com
temas polêmicos. Um dos
assuntos que desperta a
atenção é a renovação
do convênio do município
com a Sanepar para a
prestação, planejamen-

to, regulação e fiscalização dos serviços de
abastecimento de água
e esgotamento sanitário.
Na primeira sessão, na
segunda-feira passada,
o projeto do Executivo foi
aprovado por 5 votos a 4.
Tem ainda o projeto que
institui o Plano Municipal
de Saneamento Básico e
a proposta do Executivo
que altera o Plano de
Carreira dos Professores. Todos já tiveram a
primeira aprovação.

Números do coronavírus
estáveis em Umuarama

O boletim divulgado
neste sábado pela Prefeitura de Umuarama
mostram redução no número de notificações na

cidade. Foram apenas
quatro novos suspeitos
entre sexta-feira e sábado. Confira o quadro
abaixo:

Bolsonaro desiste de churrasco no
Alvorada após repercussão negativa
O presidente Jair Bolsonaro desistiu de realizar um
churrasco no Palácio da Alvorada neste sábado, 9, após
forte repercussão negativa
pela confraternização em
meio ao avanço de mortes
pela covid-19. Bolsonaro
ainda chamou de “churrasco
FAKE”, em publicação nas
redes sociais, o evento que
ele mesmo havia anunciado
dias antes.
“Alguns jornalistas idiotas criticaram o churrasco

FAKE, mas o MBL se superou, entrou com AÇÃO
NA JUSTIÇA”, escreveu o
presidente neste sábado.
Na quinta-feira, 7, Bolsonaro disse que receberia “uns 30 convidados”
no Palácio do Alvorada. O
churrasco seria bancado
com “vaquinha” de R$ 70
por pessoa. Segundo o presidente, os convidados ainda
fariam uma “peladinha”,
como são chamados jogos
de futebol.

Cidades
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Ampliações de escolas municipais
melhoram ambientes para os alunos
Umuarama - Com
o calendário escolar
suspenso por conta das
medidas de enfrentamento ao coronavírus,
operários estão conseguindo recuperar o
tempo perdido em obras
executadas em estabelecimentos de ensino
da rede municipal, em
Umuarama. A pandemia causou um atraso
de cerca de 40 dias,
mas a previsão é que as
obras sejam concluídas
até o final de agosto
deste ano.
Na Escola Municipal Dr. Ângelo Moreira
da Fonseca, no Parque
Dom Pedro, a Prefeitura
está construindo seis
novas salas de aula, que
vão acrescentar 400 m²
à estrutura do estabelecimento, que conta hoje
com 1.471 m² de área
construída. Além das
salas, que atenderão
crianças da educação
infantil, a escola também vai ganhar uma
reforma completa e pintura externa e interna
em todos os ambientes.
Por conta da ampliação, o portão principal

JABUTICABEIRAS
Outra obra bem adiantada é a reforma do
setor de Educação Infantil da Escola Municipal
Vinícius de Moraes, no Parque Jabuticabeiras,
que está recebendo o investimento de R$ 357,6
mil em recursos do Finisa. Os 385,17 m² da
unidade receberão melhorias e uma área de
pouco mais de 10 m² está sendo construída.
A reforma contempla troca do piso, de toda a
cobertura, forros, pintura interna e externa e
readequações dos sistemas hidráulico e elétrico. “Estamos realizando uma série de reformas,
adequações de espaço, ampliações, instalação
de ar-condicionado e outras melhorias em praticamente todas as escolas da cidade, apesar das
restrições impostas pela pandemia. Algumas
unidades estão com obras bem adiantadas,
outras ainda no início e nas demais estamos
concluindo as licitações. O investimento é alto,
mas o retorno é garantido porque a educação
é a base de tudo”, completou o prefeito Celso
Pozzobom.

também será deslocado.
“O trabalho inclui a
troca do forro por PVC,
reforma dos banheiros
e uma revisão completa das instalações”,
explicou o diretor de
Obras, Nélio Guazzelli.
O investimento é de R$
582 mil em recursos do
Programa Finisa, em
convênio com o governo
federal.

“Com a reforma e
ampliação, a Escola Dr.
Ângelo Moreira atenderá até 240 crianças
a mais, acomodando as
turmas do curso pré-escolar (4 e 5 anos), e terá
sua capacidade de atendimento ampliada para
550 alunos”, explicou
a secretária municipal
de Educação, Mauriza
Lima Menegasso. Hoje,

Na Escola Municipal Dr. Ângelo Moreira da Fonseca, no Parque Dom Pedro, a Prefeitura
está construindo seis novas salas de aula

as crianças dessa faixa
etária daquela região
da cidade são atendidas
pelo CMEI Rachel de
Queiroz, que terá mais
80 vagas para crianças
de 0 a 3 anos.
O prefeito Celso Pozzobom lembra que as
obras nas escolas têm

participação importante
dos vereadores da base,
que aprovaram a adesão
de Umuarama ao Contrato de Financiamento
à Infraestrutura e ao
Saneamento – Finisa.
“Graças a esse apoio,
estamos investindo R$
10 milhões em melhorias

nas unidades de ensino
após décadas sem obras
e nem mesmo uma conservação adequada”, explicou. “Esse programa
nos permite realizar ampliações e melhorias nas
24 escolas e 18 CMEIs de
Umuarama”, agradeceu
Pozzobom.

Com ponte concluída, obras avançam
mais rapidamente na Avenida Malta Senai desenvolve

soluções inovadoras para
combate à pandemia
Por Sistema Fiep

Umuarama - A construção da ponte sobre
o Córrego Figueira, no
Parque Dom Bosco, está
praticamente concluída.
Nesta semana os operários finalizaram a parte
de concreto – inclusive as
alas laterais e da parte
central, que é aberta – e
a empresa que realiza as
obras da Avenida Malta
começou a levantar os
aterros, para que a passagem seja liberada nos
próximos dias, após o período de cura do concreto.
A conclusão da ponte
deve agilizar as obras da
avenida, que facilitará o
acesso dos moradores do
Parque Bonfim e bairros
próximos à região central,
por meio da nova via. O
prefeito Celso Pozzobom
disse que com a ponte
liberada para os veículos
da empreiteira, as obras
de pavimentação da Avenida Malta, em andamento
dos dois lados do córrego,
devem avançar mais rapidamente.

“As obras estão em bom
ritmo. Já temos um trecho
pavimentado, com calçadas e grama plantada, do
lado do Dom Bosco. Com
a conclusão da ponte,
o serviço deve ganhar
mais intensidade pois uma
barreira estará eliminada”, afirmou o prefeito. A
terraplanagem do lado do
jardim Firenze também
avança rapidamente. Já
foram concluídos as estruturas de drenagem de
nascentes e a empresa
trabalha nos aterros, nivelando o leito da futura
avenida.
A avenida permitirá
o acesso ao centro dos
habitantes dos jardins
Firenze, Campo Belo e
Bonfim, que não precisarão mais transitar por
rodovias. A construção
conta com recursos do
Programa de Financiamento à Infraestrutura e
ao Saneamento (Finisa),
da Caixa Econômica Federal, e o investimento é de
R$ 1,7 milhão na ponte e

R$ 2,5 milhões na avenida.
“Com a Avenida Malta,
a cidade ganhará uma
nova ligação para centenas de famílias e também
um novo ponto de acesso
para quem chega à cidade
pela Estrada Bonfim”,
destacou Pozzobom. Na
pavimentação da avenida
o investimento será de R$
2 milhões 521 mil e a obra
envolve a construção de
10.658,41 m² de asfalto
novo e 4.503,51 m² de recapeamento.
SEGURANÇA
Além de criar uma das
mais belas avenidas da
cidade, segundo o prefeito,
a pavimentação fará o trajeto mais rápido e seguro.
“Em poucos minutos os
moradores poderão chegar à Avenida Tiradentes
e de lá acessar qualquer
parte da cidade”, emendou
Pozzobom. “Esta é mais
uma obra com grande impacto positivo a qualidade
de vida da população”,
finalizou.

e todo o país. Assim, nos colocamos à disposição da sociedade incubando e ofertando
estrutura, especialistas e financiamento para as iniciativas
contra o coronavírus”, explica
Fabrício Lopes, gerente executivo de Tecnologia e Inovação
do Sistema Fiep.
No caso da TNS, o projeto está
sendo desenvolvido no Instituto Senai de Inovação em Eletroquímica, com sede em Curitiba.
No produto, serão utilizadas
diferentes tecnologias para a
ancoragem de nanopartículas de prata, fazendo com que
superfícies comuns sejam capazes de inativar o vírus. Com
fácil manuseio e aplicação por
spray, não haverá a necessidade de preparar a superfície previamente. O produto também
está sendo desenvolvido para
que seja não tóxico e de fácil
acesso à população.
Outro projeto que está sendo

desenvolvido no Instituto é o
da Hi Technologies. Os especialistas do Senai estão ajudando
a empresa a ampliar a escala
de produção do Hilab, equipamento capaz de realizar testes
para diagnosticar o novo coronavírus em apenas 10 minutos.
A proposta foi uma das primeiras aprovadas no país dentro
da “Missão contra Covid-19”.
Saúde Tech PR – Em breve,
novos projetos de empresas paranaenses para auxiliar no combate à pandemia serão desenvolvidos com auxílio do Senai.
Nesta segunda-feira (11), serão
divulgadas as propostas selecionadas pelo edital Saúde Tech
PR, realizado em parceria com o
governo do Estado. Foram 76
projetos inscritos. As ideias escolhidas receberão investimento total de até R$ 1,4 milhão e
apoio técnico dos profissionais
dos Institutos Senai de Tecnologia e Inovação do Paraná.

Divulgação

Com a Avenida Malta, a cidade ganhará uma nova ligação para centenas de famílias e
também um novo ponto de acesso para quem chega à cidade pela Estrada Bonfim

Projetos e produtos inovadores que podem contribuir no
combate e tratamento da pandemia de Covid-19, criados por
indústrias, começam a ganhar
forma nos Institutos Senai de
Inovação. O mais recente deles
é um spray que cria um revestimento antiviral em superfícies
de maçanetas, mesas, balcões
de atendimento e corrimões,
entre outros, reduzindo o risco
de contágio pelo contato com
esses objetos.
Desenvolvido pela empresa
TNS Nanotecnologia, o projeto
foi selecionado pela chamada “Missão contra Covid-19”,
realizada em parceria entre
Senai, EMBRAPII e Associação
Brasileira de Desenvolvimento
Industrial (ABDI). No total, foram destinados R$ 20 milhões
para projetos que ajudem a
prevenir, diagnosticar e tratar
a Covid-19. “O Senai tem como
compromisso apoiar a indústria

Spray utiliza nanopartículas de prata, fazendo com que superfícies comuns sejam capazes de inativar o vírus
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IMADE IN UMUARAMA

Engenheiro clínico de Umuarama
cria protótipo de respirador mecânico
Umuarama - O engenheiro
mecânico clínico do Instituto
Nossa Senhora Aparecida de
Umuarama, Marcelo Coelho,
desenvolveu o protótipo de
um respirador mecânico eletrônico similar aos utilizados
em pacientes com sintomas
graves do Coronavírus Covid-19. O projeto foi apresentado a médicos do corpo
clínico do hospital na tarde
de terça-feira (5), que atestaram a viabilidade técnica
do equipamento, que agora
vai para o credenciamento na
ANVISA – Agência Nacional
de Vigilância Sanitária.
Durante as primeiras semanas do isolamento social,
preocupado com a possibilidade de um grande número
de casos de Covid-19 na região, o engenheiro decidiu
consertar respiradores antigos que estavam guardados
no almoxarifado do Instituto
Nossa Senhora, alguns da
década de 1970. Foram recuperados três respiradores
pneumáticos, que funcionam
sem o uso de energia elétrica.
Apesar de já ultrapassados,
estão em condições de uso.
“O projeto conta com uma
ampla consultoria técnica de
engenheiros e médicos, além
de profissionais da área de
computação e professores,
mestres e doutores de várias
universidades brasileiras e
do exterior, conforme citado na apresentação”, disse
Marcelo. “Acompanhamos
notícias de iniciativas assim
em outros países, onde respiradores antigos como os que
temos aqui foram reformados
e ajudaram a salvar vidas e
isso nos motivou”, contoua.

O engenheiro decidiu consertar respiradores antigos que estavam guardados no almoxarifado do Instituto Nossa Senhora

VOLUNTARIADO
O engenheiro mecânico clínico, Marcelo Coelho, desenvolveu o protótipo de um respirador
mecânico eletrônico

Depois de consertar os
respiradores antigos e estudar
a evolução e a dinâmica dos
equipamentos atuais, Marcelo
e sua equipe resolveram montar um protótipo. “O primeiro
protótipo foi pneumático. Um
equipamento simples de ventilação, mas que poderia ser
facilmente produzido em caso
de uma necessidade extrema”,
relata o engenheiro.
Os estudos continuaram e,
em poucas semanas, chegouse ao segundo protótipo, desta
vez de um respirador eletrônico, com configuração similar
aos utilizados em hospitais
para o tratamento de pacientes
com Síndrome Respiratória
Aguda Grave – uma das com-

plicações do Covid-19. “Ainda
não estamos livres da iminência de um grande número de
doentes aqui na nossa região.
Por isso mesmo, estamos submetendo o nosso projeto para
avaliação técnica dos profissionais de saúde e buscando o seu
e credenciamento junto aos
órgãos competentes”, explica
Marcelo.
O protótipo segue as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT
NBR ISO 80601-2-12:2014 e
regulamentações técnicas
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.
Os profissionais também
estão buscando apoio técnico
junto ao Instituto Nacional

de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial – INMETRO.
REGULAMENTAÇÃO
Segundo ele, o primeiro
passo é a regulamentação
junto a ANVISA. “A avaliação
dos profissionais do Instituto
Nossa Senhora nos ajudou
muito. Estamos fazendo alguns ajustes, adaptações
e mudanças sugeridas por
eles e queremos estar com
tudo pronto, caso haja a necessidade de produzir esses
equipamentos, mesmo que
em pequena escala inicialmente”, disse Marcelo.
O projeto conta com o
apoio da direção do Instituto

Com doações, Sesc Umuarama
entrega máscaras em hospital

Umuarama - Um total
de 205 máscaras confeccionadas pelo Sesc Paraná, Unidade de Serviço de
Umuarama, foi entregue na
semana que passou para a
instituição Norospar. O projeto tem o apoio do jornal
Umuarama Ilustrado e da
rádio Ilustrada FM.
Pelo projeto, o Sesc recebe
doações de tecidos, elásticos
e linhas. Na sequência, voluntários costuram com os
materiais doados, e depois
é feita a entrega para as
instituições. Na produção
entregue ao Norospar, os voluntários para costura foram
pais de funcionários do Sesc.
Colaboraram Antônio Silvio
Biagi e Elza Granada Biagi,
pais da Dayane Aparecida
Biagi, orientadora da academia do Sesc Umuarama.
O objetivo é mobilizar
doadores de materiais e
voluntários em todo o estado
do Paraná e desta forma, ampliar a produção e distribuição de máscaras de tecidos
com o intuito de reforçar o
compromisso social do Sesc
em contribuir para a prevenção da disseminação do Novo
Corona Virus (Covid 19).
Tal medida faz-se necessária devido a este momento que estamos em estado
de pandemia gerando grande demanda do sistema de
saúde e risco à população,
principalmente às pessoas
com saúde mais debilitada

A gerente do Sesc em Umuarama, Thaís Mariane Santos e
parceiras durante a entrega das
máscaras do Norospar

e em situação de vulnerabilidade social.
Caso queira enviar sua
doação de matéria prima
(tecidos e elásticos) ou ser
um voluntário, entrar em
contato com a unidade Sesc
mais próxima
Local: Unidade Sesc
Umuarama
Endereço: Rua Domingos G. de Paula, 2700
Telefone para informações:
SAC da Unidade: (44)
3623-8050
Gerente da Unidade:
(44) 99128-9733

Voluntários Antonio e Elza ajudaram a produzir as máscaras

A equipe de engenheiros envolvida na construção do protótipo do respirador mecânico em
Umuarama trabalha voluntariamente no projeto.
O Instituto Nossa Senhora Aparecida cedeu alguns
insumos, além de equipamentos antigos e a consultoria de médicos do corpo clínico e profissionais de
saúde que trabalham diretamente com respiradores mecânicos no seu dia a dia. Outras empresas
colaboraram doando equipamentos e insumos.
Nossa Senhora Aparecida
e de empresas parceiras.
“A dificuldade para adquirir equipamentos médicos
no mercado mundial, especialmente os respiradores
mecânicos, nos fez olhar
com mais atenção para este
projeto. O momento ainda
é de alerta máximo e não
podemos descartar nenhuma
possibilidade”, disse o gestor
do Instituto, Cristiano Nelli.
Outro ponto destacado

por Nelli é a dependência de
mercados externos para o
fornecimento desses equipamentos ou das peças e insumos para sua fabricação no
Brasil. “Com isso o Instituto
Nossa Senhora Aparecida
quer dar seu apoio ao desenvolvimento da ciência e da
tecnologia nacional e apoiar
a reflexão sobre a necessidade de mais investimentos
públicos e privados no setor”,
enfatizou.

Estudo estima 4,2 milhões
já contaminados no Brasil
São Paulo (AE) - Cerca de 3,3% da população do
Estado de São Paulo, 3,35% do Rio e 10,6% do Amazonas já devem ter se infectado com o novo coronavírus,
aponta estimativa divulgada na sexta-feira, 8, pelo
Grupo de Resposta à Covid-19 do Imperial College de
Londres Para São Paulo, isso representa cerca de
1,5 milhão de pessoas. No Rio, 582 mil; no Amazonas,
cerca de 448 mil contaminados.
ESTIMATIVA
A estimativa, feita para 16 Estados com mais
casos até o momento, é de que cerca de 4,2 milhões
de pessoas já foram contaminadas (com margem
de erro entre 3,48 milhões e 4,7 milhões). O dado
ajuda a dar uma ideia do quanto a doença ainda é
subdimensionada no País. “Isso inclui uma parcela
significativa de pessoas que nunca desenvolvem sintoma, mas contribuem para a propagação da infecção”,
explicou ao Estadão o estatístico brasileiro Henrique
Hoeltgebaum, um dos principais autores do trabalho.
“Como sabemos que no Brasil praticamente somente os casos graves são testados, era esperado
que o número de infectados superasse bastante o
de casos confirmados. Em nosso estudo, avaliamos
diferentes cenários sob diferentes níveis de subnotificação”, disse.
TRANSMISSÃO
O estudo, elaborado por pesquisadores ingleses
e brasileiros, avaliou a situação do País em relação
à taxa de transmissão da doença - parte do número
oficial de mortes para, em retrospectiva, estimar a
parcela da população infectada.
Os pesquisadores afirmam que intervenções de
isolamento foram capazes de derrubar em 54% o
número de reprodução do coronavírus (para quantas
pessoas uma contaminada é capaz de transmitir), mas
a epidemia ainda está ativa e crescendo.
Segundo os autores, o número de reprodução mais
alto hoje é observado no Pará, de 1,90. Em São Paulo,
a taxa é de 1,47.
“Apesar de medidas tomadas até agora terem
reduzido o número de reprodução, dados sugerem
que a epidemia continua em aumento exponencial em
todos os 16 Estados analisados”, afirmou o médico
Ricardo Schnekenberg, doutorando da Universidade
de Oxford, que também assina a análise.
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IDIA DAS MÃES

Médica conta como é ser mãe e estar
na linha de frente no combate ao Covid19

Umuarama - Responsável pela internação clínica e controle de infecção
do hospital Uopeccan de
Umuarama, unidade de referência para atendimento
de pacientes com Covid-19
– doença transmitida pelo
coronavírus, a médica Carla Andressa Dal Ponte tem
uma rotina árdua de trabalho e isolamento social, mas
acima de tudo ela é mãe de
Lucca Dal Ponte Reggiane
de 2 anos.
Em meio aos plantões
que se multiplicam há dois
meses, quando surgiram os
casos suspeitos de Covid-19
em Umuarama, Carla Dal
Ponte conseguiu um tempo
para falar com o jornal
Umuarama Ilustrado e relatar sua rotina profissional
e familiar. A médica atua
com uma equipe multiprofissional nos atendimentos
de pacientes com Covid-19,
ficando frente a frente com
a doença que já matou mais
de 9 mil brasileiros, desde
fevereiro deste ano.
Segundo a médica, a sua
rotina de trabalho intensificou com plantões dentro
dos leitos de isolamento,
onde ficam os pacientes
com Covid-19, além da
atuação junto as clínicas
médicas da instituição e
o consultório particular.
“Trabalho de segundo a segunda. Tento arrumar dias
de folga para dar atenção
à minha família, ao meu
marido e filho de dois anos.
Passo grande parte do dia
fora de casa e quem me dá
o suporte é meu marido. Ele
é meu porto seguro, pois
não tenho contato nem com
meus pais, nem sogra ou
amigos, meu marido tomou
frente de tudo em casa”,
explicou.

trocas de roupas, usamos
máscaras, higienização
entre outros fatores. Minha família, a minha casa
é o local onde recupero
minhas forças. É por meio
do meu filho e do meu
marido que reponho as
energias para trabalhar
no dia seguinte. Eles são
meu suporte psicológico.
Por meio do carinho deles
consigo aliviar minhas
angústias e eles me dão
forças para continuar no
outro dia. Quero que meu
filho tenha orgulho de mim,
que ele veja quanto cresci
como profissional e quanto
fui útil para a população
nesse momento tão sofrido”, noticiou Carla.

todas as dificuldades, conseguimos ter uma relação
muito humanizada e isso
engrandece toda a equipe”,
relatou.

A MÉDICA

Carla Dal Ponte com o marido Vicente Cláudio Reggiane
Júnior e o filho Lucca

salvar vidas, a médica está
muito próxima do coronavírus e a preocupação com a
doença se torna eminente.
No início dos atendimentos
das pessoas suspeitas de
Covid-19, na Uopeccan,
ela até conversou com seu

marido, que poderia existir
a necessidade dela de ficar
fora de casa, mas a presença da mãe Carla para o filho
Lucca falou mais alto.
“A conduta de higienização fora e dentro de casa
foi intensificada. Realizo

Atuando frente a um
vírus que ainda passa por
estudos científicos, Carla
Dal Ponte conta que se
sente lisonjeada em fazer
parte da equipe que faz o
enfrentamento do Covid-19
em Umuarama. “Vivenciamos o sofrimento do paciente e devido o isolamento,
nos tornamos confidentes
desse paciente. Neste mo-

Atuando frente a um vírus que ainda passa por estudos
científicos, Carla Dal Ponte conta que se sente lisonjeada em
fazer parte da equipe que faz o enfrentamento do Covid-19
em Umuarama

MENSAGEM

MÃE E ESPOSA
Na sua luta diária para

mento de isolamento nos
tornamos sua família. Essa
é uma vivência muito intensa, pois ficamos juntos em
isolamento. Mas apesar de

Carla Andressa Dal Ponte tem uma rotina árdua de trabalho e isolamento social, mas acima
de tudo ela é mãe de Lucca Dal Ponte Reggiane de 2 anos

A médica Carla Andressa Dal Ponte finaliza
orientando os umuaramenses que realizem o
isolamento social conforme a possibilidade,
não deixem de usar máscaras e evite as aglomerações. Tudo isso, no sentido de Umuarama
continuar apresentando baixa incidência de
transmissão de coronavírus. “Sei que nesse
Dia das Mães todo mundo queria estar junto
dos familiares, mas precisamos saber que essa
fase vai passar e para isso, precisamos nos
cuidar para colher bons frutos, como já estamos
colhendo. Além disso, vamos continuar apoio
os profissionais da saúde, levando palavras de
incentivo e afago, que nos motiva a continuar
trabalhando”, finalizou.

Crianças merecem cuidados especiais
durante a pandemia do coronavírus
As orientações para evitar o contágio pelo novo
coronavírus vêm sendo
repetidas em diversos locais por autoridades e nos
meios de comunicação. Mas
as dúvidas sempre surgem.
Uma delas refere-se a medidas e cuidados específicos
que devem ser adotados
para crianças. Apesar de
ser a faixa etária com menor incidência, já há casos
confirmados e mortes desse
segmento da população.
Além disso, por terem
maior índice de manifestações assintomáticas, crianças podem ser vetores de
transmissão para públicos
mais suscetíveis de contaminação e evolução do quadro de saúde da covid-19.
Assim, os cuidados com
essa faixa servem tanto
para proteger essas pessoas quanto os que estão
ao seu redor.
Uma cartilha do Ministério da Saúde recomenda que pais expliquem às
crianças o que está ocorrendo com a pandemia,
a seriedade da situação
e o que é o coronavírus.
O diálogo é importante
para lidar com sentimentos
como insegurança e medo,
decorrentes das mudanças
que surgem neste novo

Apesar de ser a faixa etária com menor incidência, há casos confirmados e mortes de crianças

momento.
Nesse papel educativo,
acrescenta o documento, os
pais devem apresentar aos
filhos as medidas necessárias para a sua proteção
e de quem está próximo,
como familiares, especialmente os que integram os
chamados grupos de risco.
O documento tem linguagem adaptada para
crianças e adolescentes e

pode servir como material
informativo, a ser disponibilizado pelos pais a seus
filhos e familiares. Ele traz
conteúdos sobre o coronavírus e aborda formas
de prevenção, mostrando
dúvida comuns sobre higienização e significados
de termos que ganharam
visibilidade, como nomes
das autoridades de saúde,
pandemia e sintomas.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, não há evidências, até
o momento, de transmissão
pelo leite materno. Nos
raros casos de recém-nascidos com covid-19 não há
evidência de transmissão
vertical (da mãe para o
filho). Por isso, a entidade
afirma que é desnecessário
alterar essa prática entre
mães e filhos.

Crianças infectadas

Profissionais

Segundo a coordenadora do Serviço de Epidemiologia e Controle
de Infecção Hospitalar
do Centro de Imunizações do Hospital Pequeno Príncipe, no Paraná,
Heloísa Giamberardino,
para o caso de crianças
acometidas da doença
é importante ficar em
ambiente arejado, não
receber visitas e evitar
contato com pessoas mais
velhas.
A especialista destaca
que é importante lidar
com as características
dessa idade. “A criança
não tem noção de higiene
como um adulto pode ter,
por isso é importante não
expor outras pessoas ao
contato com ela”, alerta
Giamberardino.
Quem estiver junto da
criança deve estar sempre
com máscara de proteção.
Após banho ou troca de
fralda, é fundamental
fazer a higiene das mãos,
além de lavar lençóis e
roupas da criança separadamente. “É bem
importante limpar com
álcool as superfícies do
quarto e dos locais que a
criança usa”, recomenda
a médica.

A Sociedade Brasileira de Pediatria, em outro
comunicado sobre o tema
divulgado no dia 31 de março, traz uma série de recomendações para médicos. O
documento orienta que os
profissionais reforcem as
medidas de higiene e a importância da quarentena.
Os fluxos em ambulatórios e clínicas devem
ser reorganizados, com
horários marcados, para
evitar presença em salas de
espera. Assim como outras
especialidades, é possível e
recomendável recorrer ao
uso de tecnologias, como
a telemedicina. Quando
o profissional apresentar
sintomas, deve buscar atendimento médico e diagnóstico para confirmar ou não
a contaminação pelo vírus.

Outras doenças
A SBP também alerta
que é importante manter o cuidado com outras
doenças, especialmente as
síndromes gripais nestes
meses de outono e inverno.
Isso envolve fazer a vacinação e manter a imunização
contra outros vírus em dia.
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ICASO TÁBATA CRESPILHO

Após três anos, acusado de matar
pequena Tábata vai a julgamento
cadáver. Segundo a polícia,
Eduardo da Silva já respondia pelo homicídio e ocultação de cadáver de uma adolescente em Chopinzinho, no
Oeste do Estado, ocorrido
há dez anos.

Umuarama – O servente
de pedreiro Eduardo Leonildo da Silva deve sentar
no banco dos réus no próximo dia 25 de junho, no
Fórum de Cascavel. Ele é
réu confesso de ter abusado, matado e escondido o
corpo da pequena Tábata
Crespilho, então com seis
anos, no dia 26 de setembro
de 2017, em Umuarama. O
crime chocou e revoltou a
comunidade. O julgamento
ocorre no Oeste do Estado
por medida de segurança.
PRISÃO
Eduardo Leonildo foi
preso três dias após o crime e deste então aguarda
o julgamento em presídio
de Curitiba, para onde foi
levado por medida de segurança. No dia de sua
prisão, enquanto prestava
depoimento, dezenas de
pessoas tentaram invadir
a delegacia da Polícia Civil
para linchá-lo. A confusão

A pequena Tábata Crespilho desapareceu quando ia para a
escola, no início da tarde de uma segunda-feira (foto arquivo)

Eduardo Leonildo da Silva, é réu confesso de ter matado a
estudante umuaramense (foto arquivo)

terminou com a depredação
e destruição da estrutura
da 7ª SDP e pelo menos
11 veículos entre viaturas,
carros de imprensa e até o
pai de Tábata foram incendiados.

após conseguir imagens de
câmeras de segurança nas
imediações da Escola Municipal Rui Barbosa, e identificar um VW Gol branco,
pertencente ao suspeito, que
morava nas proximidades da

DESAPARECIMENTO
Tábata desapareceu no
início da tarde de 26 de
setembro de 2017 quando
seguia para a escola, no Parque Danielle. Três dias após,
a polícia chegou até Leonildo

casa da vítima.
OUTRO CRIME
Na época Eduardo da
Silva foi preso em flagrante acusado de homicídio
qualificado e ocultação de

Comerciante de Alto Paraíso Como trabalhar a ansiedade dos pais para
morre após tombar caminhão que eles ajudem seus filhos nos estudos?
na ponte do Rio 215
Fazer home office, cuidar
da casa e orientar os filhos
na nova rotina de estudos,
que contemplam vídeoaulas
diárias, é algo desafiador,
mas não impossível. Com o
propósito de auxiliar os pais
que estão ansiosos e meio
perdidos, a psicóloga Luisa
Geambastiane, do Elite Rede
de Ensino, preparou uma
série de 11 dicas:
- Converse com seu filho(a) sobre seus sentimentos. Ele(a) precisa saber que
você também sente as mesmas coisas que ele. Esse tipo
de diálogo gera acolhimento
e sensação de pertencimento
(mais alguém além dele sente o mesmo).
- Elimine hábitos e ingestão de bebidas que estimulem sua ansiedade: álcool,
cafeína, refrigerantes, nicotina, falta de atividade física,
excesso de uso de telefone
e gastos desnecessários.
Cuide de você investindo em
chás, meditação, consumo
consciente e aproveitando o
tempo livre com atividades
que sejam prazerosas e relaxantes.
- Uma mesa organizada
ajuda a concentração para
trabalhar e estudar, então
nada de muitos papéis, livros
e canetas espalhadas que
não estejam sendo utilizadas

naquele momento. Deixe
somente o que vai ser usado.
- Utilizem juntos métodos
de concentração com intervalos. Existe um método chamado pomodoro que consiste
em você concentrar toda sua
energia em realizar aquela
tarefa por algum período
de tempo, dar uma pausa e
logo em seguida retornar.
Tentem 25 minutos focado e
cinco minutos de intervalo.
Existem aplicativos que podem te ajudar, mas o próprio
cronômetro do celular pode
ser uma ferramenta também.
- Construam recompensas para ambos ao final das
atividades. Elas podem ser
desde cozinhar o prato favorito, jogar um jogo novo ou
dormir um pouco mais tarde,
até alguma coisa que irão
fazer juntos quando o distanciamento social terminar.
E aí vale até criar uma lista
de recompensas que deverão
ser “pagas” quando as coisas
retornarem à “normalidade”.
- Crie uma rede de apoio.
Converse com outros pais,
com amigos e vizinhos, saber que eles também estão
sentindo e passando pelas
mesmas coisas, traz conforto
e pode te dar algumas ideias
novas sobre como lidar com
a situação.
- Tire um momento do

dia para extravasar. Seja se
exercitando, desenhando,
tocando um instrumento
musical ou dançando, mas
encontre uma forma de colocar para fora o que você vem
sentindo, a fim de se manter
equilibrado.
- Descanse! Aproveite,
por exemplo, o tempo que
você usava se deslocando
para o trabalho ou voltando
dele para descansar um
pouco.
- Faça terapia. A maioria dos profissionais está
realizando atendimentos de
maneira on-line. Então, se
você fazia e parou ou se ainda
não encontrou nenhum, saiba
que os psicólogos também
estão utilizando ferramentas
digitais para dar suporte
nesse momento.
- Aceite que você está
ansioso (a). Isso irá diminuir
suas brigas com você mesmo(a). Nesse período de incertezas e imprecisões está
tudo bem ficar preocupado(a), mas infelizmente não
há nada que possa ser feito
além de aguardar, manter
os cuidados e permanecer
em casa.
- Enquanto a vida não se
reorganiza do lado de fora e
é necessário ficar dentro de
casa, cuide de você e respeite
o que você sente.

Estado vai contratar 1.394 guardas prisionais
Umuarama – O caminhoneiro Osvaldo Alves,
64 anos, não resistiu aos
ferimentos e morreu horas
após tombar o caminhão
que conduzia junto a ponte do rio 215, na PR-182,
no trecho entre Ivaté e o
distrito de Santa Eliza, em
Umuarama. Ele foi socorrido por uma ambulância
da Secretaria Municipal de
Saúde de Ivaté até hospital
de Umuarama, onde veio a
óbito durante a noite.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de
Cruzeiro do Oeste, o caminhão baú Mercedes Benz
acabou tombando junto a
ponte. O acidente ocorreu
por volta das 14h30. As
causas do acidente ainda
serão apuradas.
Alves era comerciante e
morador em Alto Paraíso,
onde tinha um mercado.
O velório e o sepultamento acontecem hoje (9) na
cidade.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou
a abertura de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para
a contratação temporária
de 1.394 profissionais que
vão atuar nas unidades do
sistema prisional em todo o
Paraná.
O edital foi publicado no
Diário Oficial de nº 10680
desta sexta-feira (08). As inscrições têm início no dia 19
de maio e custam R$ 75,00.
São 1.167 vagas para
homens e 227 para mulheres,
distribuídas em nove regiões
do Estado, sendo 283 vagas

para a região de Curitiba;
127 para Ponta Grossa; 65
para Guarapuava; 279 para
Londrina; 150 para Maringá;
208 para Cruzeiro do Oeste;
76 para Cascavel; 168 para
Foz do Iguaçu e 38 para
Francisco Beltrão.
O salário é de R$ 3.055,69
e a seleção é válida por um
ano, podendo ser prorrogada
por igual período. A jornada
de trabalho é de 40 horas semanais. O processo seletivo
é conduzido pelo Núcleo de
Concursos da Universidade Federal do Paraná (NC/
UFPR).

Os guardas prisionais
terão como atribuição orientar, vigiar, fiscalizar, revistar
e conduzir os detentos de
unidades penais e cadeias
públicas. A escolaridade mínima exigida é ensino médio
completo.
INSCRIÇÕES
As inscrições podem ser
feitas de 19 a 29 de maio,
diretamente no endereço
eletrônico do NC/UFPR
(www.nc.ufpr.br). A seleção
acontecerá em duas etapas,
a primeira é a seleção de
títulos, e a segunda, exame
de investigação de conduta.

Bebê de sete meses morre em incêndio e outros dois ficam feridos
Uma menina de sete meses morreu carbonizada em
uma casa na Casa Líder,
zona leste de São Paulo, após
um incêndio na madrugada
deste sábado, 9. Outras duas
crianças que estavam na residência atingida pelo fogo,
de um ano e seis meses e dois

anos e seis meses, foram
intoxicadas pela fumaça.
De acordo com o Corpo de
Bombeiros, as duas crianças
foram levadas para o Pronto
Socorro São Mateus, no
bairro homônimo. Apesar de
o fogo já ter sido apagado,
ainda não há informações

sobre a causa do incêndio.
Sete equipes da corporação
estiveram na operação.
CUIDADOS
O incêndio ocorreu em
um momento em que as
pessoas estão passando
mais tempo em casa. No

isolamento social, devido
ao novo coronavírus, é
preciso estar atento, pois
a residência também pode
esconder riscos.
Tapetes, móveis pontiagudos, pisos molhados e tomadas com vários
aparelhos eletrônicos co-

nectados podem causar
acidentes, como quedas,
ferimentos e incêndios. Fogões, celulares na tomada,
superaquecimento em aparelhos eletrônicos, álcool
e produtos inflamáveis podem causar explosões ou
incêndios em residências.

QUEBRA-QUEBRA
Após a prisão de Eduardo
Leonildo um grande número
de pessoas promoveram
um quebra-quebra geral no
complexo da 7ª SDP, que
abrange a delegacia e os
Institutos de Criminalística,
Identificação e Médico Legal,
além da cadeia pública, que
também ficou destruída com
uma rebelião promovida
pelos presos, que queriam
a liberdade em meio a toda
a confusão. Veículos foram
queimados e uma verdadeira
praça de guerra se instaurou. Foi necessário reforço
policial de toda a região e de
Curitiba e mais de um dia de
negociações para encerrar o
motim dos presos.

REGIÃO

Jovem é
executado a
tiros durante
a madrugada
em Moreira
Sales
Moreira Sales –
Um jovem de 23 anos
foi executado com
ao menos três tiros
na nuca no início da
madrugada deste sábado (9), em Moreira
Sales, a 58 km de
Umuarama, segundo a Polícia Militar.
Até o fim da manhã
ninguém havia sido
preso. A motivação do crime ainda
está sendo apurada
pela Polícia Civil de
Goioerê, responsável
pela investigação.
Segundo a PM,
Eduardo Goulart foi
encontrado caído na
avenida Fortaleza,
no bairro Belém,
denúncias de populares. Quando os policiais chegaram até
o local, acionaram
uma equipe médica
da Secretaria Municipal de Saúde, que
apenas constatou
o óbito. O corpo da
vítima foi recolhido
ao Instituto Médico
Legal (IML) de Campo Mourão.
De acordo com
a Polícia Militar,
no local do crime
foi encontrado um
projétil de arma de
fogo, recolhido pelo
perito do Instituto
de Criminalística.
Aparentemente a
vítima apresentava
três ferimentos na
nuca. Os policiais
conversaram com
populares, mas todos
informaram apenas
que ouviram os disparos, mas que pelo
adiantado da hora
não havia ninguém
na rua e o crime foi
sem testemunhas.

Variedades
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Emocionados

Entrevista
online

O “Cinejornal”, atração do Canal
Brasil, traz uma entrevista especial
com Vladimir Brichta que vai ao ar
manhã, às 23h30. Na conversa com
Simone Zuccolotto, o ator, que estava
no ar em “Amor de Mãe” quando as gravações precisaram
parar por conta do coronavírus, revela que a pandemia será
abordada na volta da novela: “A temática da Covid-19 vai
aparecer na ‘segunda temporada’ e meu personagem vai
debater sobre o que está acontecendo. É uma novela contemporânea, né?”, diz. Ele conta ainda que, durante a quarentena, tem lido muitos livros e indica as últimas séries que
assistiu. Vladimir fala também sobre a nova rotina com a
família imposta pelo isolamento social: “A gente reaprendeu
a dinâmica de dentro de casa. Eu coloquei um foco e a gente
tem uma rotina: tem a hora de estudar, tem a hora de ocupar
o tempo com as crianças, com a Adriana (Esteves), minha
esposa, e assim fica mais fácil entender tudo isso”.

Tiago Leifert e Daiana Garbin não escondem a emoção com
a gravidez da primeira criança
do casal que será uma menina.
Eles estão bem felizes nesta fase
da vida de ambos, sendo que
Daiana destacou “estou amando
viver este momento”.

Chá de bebê virtual

Biah Rodrigues e o marido, Fernando, que faz dupla
com Sorocaba, organizaram chá de bebê do primeiro filho do casal, que vai se chamar Theo. A digital influencer
cuidou da decoração ajudada por uma profissional da
área através de videoconferência. E foi também através
de vídeo que toda família comemorou o momento.

Desmentido

Ana Hickmann desmentiu os boatos de uma segunda gravidez. A apresentadora não nega que pretende
ter outro filho, mas ainda
não se tornou realidade.

Momentos únicos

Foi assim que o jornalista
César Tralli definiu a atual
situação de isolamento social
na qual ele está em casa e
acompanhando principalmente o crescimento da filha
Manuella, de 9 meses. Dias
atrás, Ticiane Pinheiro mostrou vídeo da pequena dando
os primeiros passos com o
auxílio de um andador.

Explicando as
coisas

Luciana Cardoso, mulher
de Fausto Silva, afirmou
que o apresentador não
fez nenhum procedimento
estético no rosto. Segundo
ela, Fausto Silva apenas fez
uma correção no dente. E
tomou sol. Mais nada.

Determinada

A atriz Yanna Lavigne
começou a carreira como
modelo e fazia muito sucesso
internacionalmente, principalmente no Japão, mas
preferiu largar tudo e estudar
Teatro e Interpretação.

Fofura

Manuela a filhinha da
apresentadora Eliana e de
Adriano Ricco. Dias atrás,
a menina esbanjou simpatia nas fotos postadas por
sua orgulhosa mamãe com
quem a pequena tem muita
semelhança física.

Residência
vendas

R$ 1.500.000,00

Residência
vendas

R$ 850.000,00

Resid. em alv. na Av. Flórida
nº4505. Lote nº07, da quadra
nº39, zona I. Área const. de 189,50m², e
área total de 490m². Corretor Otávio
SEMI MOBILIADA - Resid.
em alv c/ área const. de
aprox. 225 m², 02 suítes, 01 quarto, sala
de TV, sala estar/jantar, bwc, coz., área de
serviços, dispensa, garagem. Rua Lions
5896, Jd. Lisboa. Corretor Caetano.

Residência
vendas

R$ 850.000,00

Resid. em alv., Av Duque
de Caxias, nº 4434, Zona
Armazém, com área total de terreno de aprox.
402m² e com área construída de aprox. 280m²,
sendo 01 suíte, 02 quartos, cozinha com
móveis planejados, sala de jantar/estar, sala
de TV, B.W.C social, área de serviço, 02 vagas
de garagem, piscina e edícula que contém 01
quarto, 01 B.W.C social e escritório.

Residência
vendas

R$ 680.000,00

Resid. em alv. ,Rua Irmã Thais
nº 4381 (Atrás da Catedral).
Terreno com área total de 525 m² (15x35m),
sendo 220m² de área construída. Suíte, 03
quartos (sendo 01 c/ closet e mobiliado), bwc
social, jardim de inverno, sala com domos,
coz. americana planejada c/ churrasqueira
(aberta). Fundos: lav. c/ área de estendal,
cozinha planejada e mobiliada, edícula
planejada, bwc, disp., canil, duas piscinas
(sendo uma com hidromassagem), portão
eletrônico e cerca elétrica.

Residência
vendas

R$ 450.000,00

Resid. em alv. na Rua
Aquidaban, 4415, área construída de
140m². Contendo 01 suíte, 02 quartos,
sala, bwc, coz. e área de serviço.
Corretor Otávio.

Residência
vendas

R$ 450.000,00

Sentimentos fortes e sintonia afetiva
com a pessoa amada permitirão um
perfeito entendimento, com a possibilidade de surgirem novos planos para
o futuro. Aproveite o dia!

Maior facilidade para eliminar certas
situações que se tornaram inadequadas, abrindo caminho para renovação
global na sua vida. Um bom dia para
você, com alegrias.

Tudo se resolverá da melhor forma
possível e com perspectivas das
melhores. Lucros e vantagens na área
do trabalho. Excelente para o amor e
ideal para acordos.

Tudo indica que terá muito sucesso no
trabalho e ainda elevará suas finanças
através de negócios bem entabulados.
Boa saúde e êxito amoroso.

Excelente disposição mental para
tratar de assuntos importantes e de
negócios. Contudo, seja sincero.
Cuide da família e dos amigos. À
noite procure relaxar ouvindo uma
boa música.

Melhora sensível de saúde de condições gerais deverão se apresentar
hoje. A vida familiar será bastante
harmoniosa e as chances de sucesso
pessoal, profissional e financeiro,
deverão surgir.

O relacionamento com as pessoas
queridas poderá ajudá-lo a se organizar interiormente, mas de uma
maneira nova, completando assim a
transformação da sua personalidade.

Possibilidade de grandes desenvolvimentos na vida material e no trabalho
profissional. Êxito nos trabalhos que
necessitam muita responsabilidade
e perícia. Ótimo para decorar o lar.

Bom para elevar ainda mais sua
inteligência, através de boas leituras
e novos conhecimentos. Nesta fase,
você começará a se preparar com
afinco para suas novas atividades
profissionais.

Indicado para iniciar a melhoria da
aparência de sua casa, tais como nova
decoração e reformas. Fará ótimas
amizades, mas não confie demais em
estranhos. Sucesso!

Será necessária uma revisão do planejamento e da eficiência em sua vida.
Melhor entendimento com os amigos
e no amor. A vida cultural e intelectual
será estimulada.

Bom para se destacar intelectualmente. A possibilidade de surpresas
agradáveis é muito grande. Tudo
indica que você poderá começar um
dia completamente diferente.

Residência
vendas

R$ 240.000,00

Residência
vendas

R$ 180.000,00

Resid. em alv. nº 233, no
Cond. Pq. das Grevilhas,
c/ aprox. 339,60m² de área total e
aprox.. 106m² de área de const.,
contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
coz., área de serviço e garagem.
Resid. em alv. Rua Arlindo
Libero da Silva, 2281, Pq.
Bandeirantes. Área de total de 252m²
e área const. de 53,12m², 2 quartos,
sala, coz., bwc, área de serviço
externa. Corretor Otávio.

Residência
vendas

Resid. em alv. com área total de aprox.
126m², e área de const. de aprox.
60m², 03 quartos, sala, coz., bwc e
garagem, Rua Palmira Delmonico, Jd.
Belo Monte. Corretor: Caetano.
sobrados:
vendas

Residência
vendas

R$ 380.000,00

Resid. em alv. c/ área de
aprox. 100m², e área total
de terreno de aprox. 291,69m². 01 suíte,
02 quartos, sala de estar/jantar, coz., bwc,
área de serv. Av. Duque de Caxias, 5131,
Zona 04. Corretor Otávio.

Residência
vendas

R$ 270.000,00

Resid. em alv. na Rua
Santa Cruz das Palmeiras,
nº 3851, Jd. Cima, contendo 01 suíte,
02 quartos, sala, cozinha, área de
serviços, garagem para 02 carros.
Corretor Sandro.

R$ 700.000,00

Sobrado – Térreo - sala
de estar, 01 escritório bwc,
Semi Mobiliada. Piso Sup. - sala de
tv c/ sacada, suíte e sacada, 02 qtos
(sendo 01 c/ sacada) e bwc – área de
serviços, edícula c/ churrasqueira, bwc
e garagem. Rua Piauí 3569, Zona II.
Corretor Otávio.

sobrados:
vendas

R$ 420.000,00

Sobrado em construção,
Lote 1-B - Quadra 13, Jd.
Colorado, com 01 suíte com sacada,
01 quarto com sacada, 01 quarto
simples, sala, cozinha, 02 B.W.C social
e garagem coberta.

apartamentos:
vendas Ed.

Resid. em alv. – Pq. das Grevilhas, casa
nº 249, área aprox. de terr. de 706,08m²
e aprox. 250m² de const., 03 suítes,
sala de tv, coz., copa, área de serviços,
edícula e garagem. Corretor Caetano.

R$ 175.000,00

R$ 1.300.000,00

San Pietro - apto
602 - Rua Dr. Camargo
Sendo: 3 suítes, bwc social, sala
de estar/jantar, cozinha, sacada
gourmet com churrasqueira, área
de serviços. 2 vagas na garagem.
Ótima localização!

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 580.000,00

Pedra Branca, apto
603, área total de 165m²,
e área útil de 111m², suíte, 02 qtos,
sala, coz., bwc, área de serviços e
garagem, (obs: Apto. de frente p/
a Rua Jose H. Ramos). Corretor
Otávio.

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 390.000,00

Liberty - Apto 1103,
11º Andar: suíte, quarto,
bwc, coz., área de serviços e 02
garagem. Rua Dr. Rui F. de Carvalho
4140. Corretor Caetano.

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 380.000,00

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 330.000,00

Burle Marx - apto.
1003, 01 suíte, 02
quartos, Coz., Sala de estar/ jantar e
garagem, na Av. Paraná n° 5636, Zona
III. Corretor: Caetano.
Liberty - Apt 403,
contendo 01 suíte, 01
quarto, sala, cozinha planejada, bwc,
porcelanato na cozinha e madeira
nos quartos, 01 vaga de garagem.
Corretor: Caetano.

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 260.000,00

Green Park - Apto. 33,
Bloco A, área total aprox.
110m², contendo 01 suíte, 02 quartos, sala,
cozinha, área de serviços, bwc e garagem,
localizado na Av. Londrina n° 3390. Correto
Caetano

apartamentos:
vendas Ed.

R$ 160.000,00

Taquaritinga - Apt 24, 2º
andar, contendo 02 quartos,
sala (com sacada), cozinha, bwc, área de
serviços, e garagem. Corretor: Otávio.

Terrenos:
vendas

R$ 1.300.000,00

Terreno Com. - Av. Angelo M.
da Fonseca (quase em frente
ao CISA) Lote J/K-1 - 1.228m², sendo
frente 24x51 de fundo. Corretor Caetano.

Terrenos:
vendas

R$ 1.200.000,00

Terreno na Rua Abraão
Viotto Jardim Vila Romana,
(Próx ao Supermercado Cidade Canção
da Av. Paraná) em Umuarama-PR com
área total de 959 m², sendo 17,13 X 56.

Terrenos:
vendas

R$ 975.000,00

Terreno com. - com área
total de aprox. 1.300,8m²,
localizado no Parque Ônix. Com
possibilidade de parcelamento em até
60 vezes com correção. Próx. ao novo
Shopping.

Terrenos:
vendas

R$ 400.000,00 -

Terreno - no Parque Res.
Interlagos, com área total
aprox. de 508.25m² (20,33 x 25m²),
Lote 01, quadra 11, terreno de esquina,
em frente ao Cond. Europark. Corretor
Caetano.

Terrenos:
vendas

R$ 280.000,00

Terreno lote 2/3-A, quadra
17, com área total de aprox.
de 450 m², situado na Rua Dr. Eduardo
Dias Coelho, no Resid. Parque Cidade
Jardim.

Residência:
R$ 1.300,00
LOCaÇÕes Residência
em
alvenaria

localizada na Rua Curitiba
N°4609 com 245m² de terreno e 125m² de
construção. Sendo: 01 suíte, 02 quartos, sala,
cozinha, bwc social, área de serviço com
churrasqueira.

Residência:
R$ 800,00
LOCaÇÕes Residência em alvenaria

com
aproximadamente
80m² de construção, situada à Rua
Bararuba, nº 3385, no Jardim Tropical,
contendo 03 quartos, sala, cozinha, B.W.C.
social, área de serviço e garagem.

Residência:
LOCaÇÕes Rua

R$ 650,00

Florianópolis, 4639,
Zona V – Contendo: 02
quartos, sala, cozinha, bwc, área de
serviço e garagem.

sobrados:
LOCaÇÕes Piso

R$ 1200,00

sup.: 03 suítes. Piso
térreo: sala, coz., copa, bwc
e área de serviços, Rua Manoel Lopes
dos Santos, Jd. Itália. Corretor Caetano. +
Seguro

apartamentos:
LOCaÇÕes Apto

R$ 3.000,00

nº 602, com área total
de aprox. 184m² e área
privativa de 133m², sendo 02 suítes, sala
de estar/jantar, sala de TV, cozinha, área de
serviço, área gourmet com churrasqueira,
01 lavabo e 02 vagas de garagem.
*MÓVEIS PLANEJADOS EM TODOS OS
CÔMODOS*

apartamentos:
R$ 850,00
LOCaÇÕes Apartamento na Rua

Santa
Catarina, 3585 - Ed. Villagio
di Roma, Apto 701, sendo: 01 Suíte, 02
quartos, sala com sacada e churrasqueira,
cozinha, bwc social, área de serviços e 01
vaga na garagem. Condomínio com salão
de festa, piscina, playground e quadra de
esportes. + Cond.

apartamentos:
R$ 650,00
LOCaÇÕes Localizado na Av Londrina,

apartamentos:
LOCaÇÕes Ed.

R$ 1.200,00

Solar das Palmeiras
II - Apto 802, área total de
126,00 m², e área priv. de aprox. 90,00 m²,
c/ suíte, 02 quarto, Sala, BWC, coz., área
de serviços, sendo todos os quartos, sala e
corredor em piso laminado, e BWC, coz. e
área de serviços em piso cerâmico; 02 vagas
de garagem

apartamentos:
R$ 1.150,00
LOCaÇÕes Ed. Dutra Apto. 02. Localizado

na Rua Goias, 3849–
Contendo: 01 suíte, 02 quartos, sala, cozinha,
copa, bwc, área de serviço e garagem.

apartamentos:
R$ 900,00
LOCaÇÕes Localizado na rua

Piúna,
3845 - Edificio Itapema –
Apto 03 - Localizado na Rua Piuna No
3845 Zona I – Contendo 01 Suíte 02
Quartos, Sala, Cozinha, B.W.C, Lavanderia
e garagem com 1 vaga. + Cond.

apartamentos:
LOCaÇÕes Apto.

R$ 850,00

na Rua Leonildo
Stecca, 102, Ed. Lake Park,
Apto 32 Bloco D – Sendo: 03 quartos, sala,
coz., bwc social, área de serviços e 01 vaga
de garagem. Cond. c/ salão de festa, piscina,
playground e quadra de esporte. + Cond.

R$ 6.000,00

Comercial:
LOCaÇÕes

R$ 5.500,00

Comercial localizada
na Av. Maringá, 5404,
esq. com R. José Honório Ramos Zona II, com aproximadamente 490,00
de terreno e 350,00 m² de construção.
*Estacionamento com 5 vagas para carro,
e 3 vagas para moto.

3340 – Ed. Novo Horizonte
– Apto 301 Bloco 12, sendo 03 quartos,
sala, cozinha, B.W.C. social, área de
serviço e 01 vaga de garagem. + Cond.

apartamentos:
LOCaÇÕes Ed.

R$ 650,00

Ouro Verde 1 – Apto nº
31, Bloco B3, contendo 02
quartos, sala, coz., área de serviços e 01
vaga de garagem. Rua Marialva, nº 5860.
Corretor Otávio. + Cond. + Seguro

Kitnet:
LOCaÇÕes Kitnet

R$ 450,00

para Homens e
Mulheres, (valor incluso
agua e luz). Rua Ministro Oliveira Salazar
4826. Corretor Caetano. + Seguro

Comercial:
LOCaÇÕes

R$ 24.000,00

apartamentos:
R$ 1.280,00
LOCaÇÕes Apartamento na Rua

Dr.
Rui Ferraz de Carvalho,
4140 - Zona I - Ed. Liberty - apto 203 - R$
1280,00 + condomínio, sendo: 01 Suíte, 01
quarto, sala, sacada, cozinha com armários,
exaustor; bwc social, área de serviços e
01 vaga na garagem. Condomínio com
playground, academia e sauna. + Cond.

Comercial:
LOCaÇÕes Sala

R$ 24.000,00 - Localizado na Av. Paraná,
próximo á Panificadora Real e Mercado
Cidade Canção, Terreno com aprox.
750m² (15x50) e área construída de aprox.
900m². Corretor Caetano. + Seguro
Comercial:
LOCaÇÕes Sala

R$ 13.000,00

comercial – Imóvel
de esquina, próx. do
Cemil, área const. aprox. de 300m², todo
reformado, pronto para alugar. Várias salas
de atendimento sendo algumas com bwc,
garagem e demais dep. Corretor Caetano.

Sala Comercial, de aprox. 500,00 m²,
Av. Presidente Castelo Branco, 4360,
Umuarama-PR.
Comercial:
LOCaÇÕes -

R$ 5.000,00

Comercial:
LOCaÇÕes Sala

R$ 3.900,00

Comercial:
LOCaÇÕes Sala

R$ 2.500,00

Sala comercial, com
aproximadamente
650
m², localizada na Av. Presidente Castelo
Branco, 4293, Zona VI.
Comercial na Rua Dr.
Camargo nº4555, com área
aproximadamente de 400m². Contém:
recepção, 02 salas, 2 bwc e cozinha.

Comercial – com área
aprox. de 100m². Localizada
na Rua Ministro Oliveira Salazar n° 4826.
Corretor Caetano. + Seguro

Comercial:
R$ 2.500,00
LOCaÇÕes Terreno Com. – Á. t. aprox.

de 490 m² sendo 14x35m,
Rua Min. O. Salazar, em frente ao desp.
Umuarama. Corretor Caetano. + Cond. +
Seguro

Comercial:
LOCaÇÕes Sala

R$ 2.000,00

Sala Comercial – Área aprox. de 45m²
de const.: 02 salas com bwc cada uma.
Corretor Caetano. + Seguro

Comercial - Ed. Ravel
Tower, 1° Andar, Última
Sala. Sala No 31, com aprox. 131 m².
Localizada na Avenida Maringá. Sala
Contem Recepção e 3 Salas, uma das
salas tem uma cozinha.

Comercial:
LOCaÇÕes Salão

R$ 8.000,00

Comercial:
LOCaÇÕes Sala

R$ 1.700,00

Comercial:
LOCaÇÕes Salão

R$ 7.000,00

R$ 3.000,00

Comercial – na Av.
Apucarana nº 3640, Praça do
Japão, 09 salas, sendo algumas com bwc,
refeitório e pia. Corretor Caetano. + Seguro
comercial localizado
na Av. Ipiranga, 3941 –
Zona V. Contendo: 03 salas, 2 banheiros,
cozinha com churrasqueira e mezanino.
Aproximadamente 590m².

Comercial:
LOCaÇÕes Salão

R$ 6.000,00

Com. c/ 8 salas na
Av. Flórida, esq. c/ a Rua
Min. O. Salazar, ponto com. para clínica ou
escritório. Corretor Caetano. + Seguro

Comercial – Gazebo,
localizado na Rua Dese
mbargador Munhoz de Melo, próximo ao
cartório e Ed. Caravelas. Contendo um
bwc e uma pia. Corretor Caetano. + IPTU
+ Seguro

Comercial:
R$ 1.600,00
LOCaÇÕes Sala comercial localizada na

Rua Dr. Camargo N°5306
Sala 02. Com aproximadamente 90m².

Comercial:
R$ 1.200,00
LOCaÇÕes Terreno Com., com área

de
aprox. 500m². Rodovia PR323, Frente a Havan. corretor Caetano. +
Seguro

A8
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Ginásio Amário Vieira da Costa
já tem cadeiras nas arquibancadas
Umuarama - Com obras
de reforma na reta final,
o Ginásio de Esportes
Amário Vieira da Costa
já recebeu nesta semana
as cadeiras implantadas
nas arquibancadas, para
dar mais conforto ao público durante a realização
de eventos esportivos.
Há alguns dias a quadra
também recebeu o piso
modular em polipropileno,
no mesmo padrão das
grandes praças esportivas
do país. O prefeito Celso
Pozzobom visitou as obras
na última sexta-feira, 8.
As arquibancadas receberam mais uma demão de
pintura e os operários estão finalizando a colocação
de 2.436 assentos plásticos
coloridos, que estão dando
um visual moderno e permitirão acomodar melhor
os torcedores, quando o
ginásio de esportes mais
concorrido de Umuarama
for reaberto ao público.
“Umuarama terá um ginásio moderno, bonito e que
garantirá comodidade aos
atletas e torcedores, além
de mais segurança, visibilidade e conforto. A reforma
é tão ampla que, quando o
público voltar, terá a visão
de um ginásio totalmente

iluminação, cercamento
externo em gradl, cabine
de segurança na entrada,
calçamento em pever, uma
nova fachada, paisagismo e
ajardinamento, entre outras
melhorias. O investimento
nesse projeto é de aproximadamente R$ 1,4 milhão”,
informou o diretor de Obras
da Prefeitura, Nélio Guazzelli.
A segurança foi reforçada com a troca das portas metálicas por blindex
e trancas que facilitam
a abertura, em caso de
emergência. O ginásio ganhou novos extintores de
incêndio, monitoramento
com 16 câmeras, controle
de acesso para pessoas e
veículos e 135 conjuntos
de luminárias LED, além
de novo placar eletrônico.
A iluminação em LED proporcionará economia de R$
7 mil na conta de energia,
com o investimento de R$
180 mil.

O Ginásio de Esportes Amário Vieira da Costa já recebeu
nesta semana as cadeiras implantadas nas arquibancadas

novo”, comentou o prefeito.
Praticamente todos os
setores estão passando
por revitalização. Até a

MÁRIO ONCKEN
O Ginásio Mário Oncken, que fica ao lado,
também recebeu pintura em epoxi na quadra,
pintura das paredes, iluminação em LED, nova
fachada 228 assentos para os torcedores. “Teremos lugar para 2.472 pessoas sentadas no Amário Vieira da Costa e mais de 200 torcedores
no Mário Oncken, além de espaços acessíveis
e protegidos para cadeirantes. Os alojamentos
também vão ganhar ar-condicionado”, acrescentou o diretor de Esporte e Lazer, Jeferson
Ferreira. Conforme o prefeito, “chegou a hora
do principal ginásio de esportes de Umuarama
ser modernizado, elevado a um patamar que a
cidade merece além de garantir mais conforto e
segurança aos usuários”, completou Pozzobom.

Ricardo Oliveira, Di Santo
e mais 5 atletas estão fora
dos planos do Atlético-MG
Belo Horizonte, (AE) - O
técnico Jorge
Sampaoli não
conta mais com
sete jogadores
do atual elenco
do Atlético-MG
para a sequência da retomada, quando o
futebol nacional for retomado. Entre eles
estão os atacantes Ricardo Oliveira e Franco Di
Santo. Também estão na lista: Clayton, Edinho, José
Welison, Lucas Hernández e Ramon Martínez
Os sete atletas não foram convocados pelo treinador para os testes de coronavírus que serão realizados no elenco atleticano na segunda-feira, na Cidade
do Galo. Também serão examinados os membros da
comissão técnica e os demais funcionários da equipe
de apoio do Atlético.
Sampaoli pretende contar somente com estes jogadores para a retomada do futebol nacional. Assim,
não conta mais com jogadores como Ricardo Oliveira,
um dos mais queridos pela torcida. De acordo com o
clube, os sete atletas terão suas situações resolvidas
caso a caso. Alguns poderão ser emprestados Outros
devem ter seus contratos rescindidos.
Ricardo Oliveira, Di Santo e Clayton têm contrato
somente até o fim deste ano. Edinho apresenta vínculo até junho de 2023. O vínculo de Zé Welison estende
um pouco além, até dezembro de 2023. Já Lucas
Hernández e Ramón Martínez exibem contratos até
dezembro de 2022.
EXAMES
Sem os sete atletas, o Atlético vai se apresentar
na segunda para uma bateria de testes, tanto aquele
que identifica a presença do novo coronavírus no
organismo quanto aquele que detecta os anticorpos
- para o caso de pessoas que já tiveram contato com
o vírus e se recuperaram. Além disso, o clube fará
uma avaliação médica em todos.

parte interna da cobertura
recebeu pintura nova,
bem como as paredes, o
piso e a parte externa.
Novas cabines de imprensa foram implantadas e
o ginásio ganhou quatro
pontos reservados para
acomodar cadeirantes e
pessoas com deficiência
foram em locais com visão
privilegiada da quadra,
protegidos com estrutura envidraçada, além de
um acesso especial pela
Avenida Gralha Azul, com
calçamento sinalizado.
“O projeto prevê um ponto de acesso rápido para
ambulância próximo da
quadra e dos vestiários,
corrimãos, guarda-corpos
e alarme de incêndios, nova

Prefeito Celso Pozzobom foi conferir a obra na semana que passou

Técnicos veteranos e do grupo de risco
terão atenção especial na volta do futebol
São Paulo, (AE) - Com o
passar do tempo, os técnicos
começaram a dividir o protagonismo no futebol com os
jogadores. Continuará sendo
assim quando as partidas
forem retomadas no Brasil,
mas não apenas pelo aspecto
esportivo. Afinal, parcela relevante dos treinadores em
atividade faz parte dos grupos de risco ao coronavírus.
E receberá atenção especial
quando os campeonatos
começarem, com avaliações
mais cuidadosas sobre a
condição de saúde.
Apenas na Série A do
Campeonato Brasileiro, são
cinco técnicos com ao menos
60 anos, idade que baseia
a composição inicial dos
grupos de risco. São eles:
os estrangeiros Jesualdo
Ferreira, Jorge Jesus e Jorge Sampaoli, além de Vanderlei Luxemburgo e Paulo
Autuori. Há exemplos em
outros campeonatos, como
Geninho, à frente do Vitória,
com 71 anos. E também de
veteranos que estão desempregados, mas podem se
recolocar no mercado, como
Luiz Felipe Scolari, Abel
Braga e Marcelo Oliveira.
Os casos, porém, não
se limitam apenas à faixa
etária, incluindo pessoas
que possuem asma, diabetes, hipertensão e outros
problemas de saúde. É o que
acontece com Renato Gaúcho, que está com 57 anos,
mas passou por cirurgias
cardíacas por causa de uma

60 anos. “Isso precisa ser
customizado, não existe uma
fórmula para todos que estão
na faixa de risco”, comenta,
destacando que há risco inerentes a qualquer processo.

Renato Gaúcho é um dos que está no grupo de risco do
coronavírus

fibrilação atrial, problema
bastante comum a ex-jogadores, o que levou, inclusive,
o Grêmio a mantê-lo no Rio,
embora o elenco já venha
realizando trabalhos em
Porto Alegre. Por isso, a saúde de diversos treinadores
precisará de atenção.
Os protocolos de segurança para a volta do futebol indicam que todos os
envolvidos nas partidas vão
passar por testes contra o
coronavírus para que estejam aptos a jogar e treinar.
E os exames para profissionais do grupo de risco
deverão ser mais rigorosos
e frequentes, como detalha
Moisés Cohen, presidente da

comissão da Federação Paulista de Futebol, apontando
planos de realização de dois
diferentes tipos de testagem.
A realização de testes
detalhados e seguidos se dá
pela busca de um diagnóstico mais preciso da condição
de saúde, algo importante
para pessoas do grupo de
risco. Mas especialistas reconhecem que não existe um
limite seguro para a realização de todas as atividades,
mesmo com o cumprimento
de protocolos de prevenção
e higiene.
Cohen aponta, porém,
que não existirá necessariamente uma regra firme para
os profissionais com mais de

RESERVAS
Nos bancos de reservas,
os protocolos da CBF e das
federações estaduais indicam que os técnicos vão usar
máscaras, assim como todos
os profissionais que não
estiverem dentro de campo.
“Todos serão orientados a
usar máscara, com exceção
de quem estiver dentro das
quatro linhas: jogadores, árbitros e assistentes”, explica
Jorge Pagura, presidente da
comissão de médicos da CBF.
É bem provável que exista
uma orientação para que
profissionais dos grupos de
risco não se exponham ao
trabalho, incluindo os jogos,
no início da retomada das
competições, ainda mais que
a liberação da volta à rotina
será gradual nas diferentes
áreas de trabalho da sociedade.
No futebol, isso deve deixar
profissionais como preparadores físicos, massagistas e
auxiliares com mais de 60 anos
fora do banco de reservas. A
questão para os treinadores é
que eles são profissionais “únicos”, quase insubstituíveis, o
que deverá forçá-los a estar
à beira do campo. “Esses não
têm jeito e precisamos olhar
com mais carinho e cuidado”,
reconhece Cohen.

Cidade
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Sicoob Arenito distribui R$ 3,3 milhões
em sobras para os seus cooperados
Umuarama - Uma ótima
notícia para a economia
regional. O Sicoob Arenito
fará nesta segunda-feira (11) a distribuição de
R$ 3,3 milhões em sobras
para seus cooperados. O
montante refere-se ao exercício financeiro de 2019 e é
32,42% maior que o do ano
anterior.
Para o presidente do
Sicoob Arenito, Waldir
Campana, o recorde de
sobras comprova que a
cooperativa está cada vez
mais consolidada, gerando
e compartilhando riquezas,
além de cumprir com o
objetivo de sua existência,
que é estar ao lado da comunidade.
“É um dinheiro que vem
em boa hora pelo momento
de pandemia que estamos
atravessando. O Sicoob
Arenito fez a lição de casa,
promoveu crescimento e o
resultado positivo é compartilhado com os verdadeiros donos do negócio, os
cooperados”, diz Campana.
Conhecido como sobras,
o resultado positivo da
cooperativa é repartido
entre os cooperados na
proporção das operações
que cada um realiza com a
instituição.
Exemplificando: quem
aplicou em RDC (Recibo
de Depósito Cooperativo),
o tradicional CDB bancário
ou em LCA (Letra de Crédito do Agronegócio) vai
receber uma remuneração
adicional de 1,49%, ou seja,
a cada R$ 100 mil aplicados
durante 12 meses terá uma
sobra extra de R$ 1.490,

Presidente do Sicoob Arenito, Waldir Campana, diz que o recorde de sobras comprova que a cooperativa está cada vez mais consolidada

creditado em sua conta
corrente, que numa taxa
Selic no cenário atual de
3% ao ano representará
cinco meses adicionais de
remuneração.
A cooperativa também

recompensará os depósitos à vista em 1,87%, com
remuneração sobre juros
pagos em empréstimos contratados de 1,61% e para as
tarifas pagas 8,83%. Dessa
maneira, os ganhos voltam

para a comunidade onde os
associados estão inseridos,
proporcionando desenvolvimento econômico, social e
sustentável para o negócio.
Depósito à vista é o valor
que o cooperado deixa em
conta corrente para pagar
seus compromissos diários.
Diferenciais
As sobras são apenas um
dos diferenciais das cooperativas de crédito, que não
deixam nada a desejar no
comparativo com os bancos
tradicionais, uma vez que

oferecem os mesmos produtos e serviços. Há também as
taxas de juros mais competitivas e o atendimento individualizado, mais próximo e
mais humano.
Além da distribuição de
sobras, o Sicoob Arenito realizou em dezembro/2019 o
pagamento de R$ 1,3 milhão
referente aos juros do capital
social que é integralizado
por todos os cooperados.
O pagamento dos juros ao
capital social é uma remuneração direta ao valor que

NOVA AGÊNCIA
Nos próximos dias, o Sicoob Arenito vai
inaugurar uma nova agência em Umuarama,
uma estrutura imponente, digna do seu crescimento, na avenida Padre José Germano Netto.
Num primeiro momento será dado início ao
funcionamento da agência, na parte térrea, e na
sequência será ativada a estrutura da nova sede
administrativa. No total são quase 3.500 metros
quadrados de área construída, incluindo auditório para 200 pessoas e amplo estacionamento
privativo. “Será um marco na nossa trajetória,
com mais espaço e diferenciais para atender
os cooperados e seguir crescendo”, destacou
Waldir Campana.
Em fase final, a nova agência Sicoob em Umuarama abrirá em poucos dias

/// UMUARAMA
Praça Mascarenhas, 4282
(44) 3621-2865

o associado investiu na sua
admissão ou em decorrência
da sua permanência na cooperativa.
Crescimento
Mesmo com tantas adversidades na economia,
2019 foi um ano singular na
trajetória de crescimento
do Sicoob Arenito. A cooperativa dobrou o número
de agências e postos de
atendimento (agora são 18)
e isso permitiu uma maior
conquista de associados,
de 17,40%.
Na região de Umuarama, cidade onde o Sicoob
Arenito nasceu, foram
abertas agências também
em Pérola e Tapejara.
Dentro dos novos padrões
arquitetônicos, foi entregue a moderna agência da
avenida Paraná, caminho
para o Lago Aratimbó, que
substituiu a unidade da
avenida Tiradentes.
A cooperativa também
ampliou sua presença no
Estado de São Paulo, com
investimentos na capital,
em Santos, São Vicente,
Embu das Artes, Cotia,
Taboão da Serra e São José
dos Campos.
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CHEVROL
CHEVROLET
ET

LEILÃO DE VEÍCULOS
LOCAL: RUA EDUARDO PINTO DA ROCHA Nº 4545 CURITIBA/PR.

150 VEÍCULOS AUTOMÓVEIS
UTILITÁRIOS
APROXIMADAMENTE

SOMENTE
ONLINE

MOTOS
CAMINHÕES
E SUCATAS

CRUZE LTZ 18/18

13/05

Branco, completo, 40.000Km.
R$ 83.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

10:00

VECTRA 2000 /
2000

QUARTA
HORAS

VISITAÇÃO: SOMENTE TERÇA-FEIRA 12/05 DAS 9H00 ÀS 17H30
Informações e lances em www.favaretoleiloes.com.br - 41-3111-9111

B2

Verde, automático, R$
12.500,00. Fones: (44)
3622-3292/ 99976-0563.

VECTRA GLS
2001
Bordo, completo. R$
13.500,00. Fones: (44)
3622-3292/ 99976-0563.

VECTRA SEDAN
ELEGANCE
07/08

Cinza, flex, completo. R$
24.500,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

Carros

ano

COBALT 1.4 LTZ

13/14

cor		opcionais		 valor
PRATA

COMPLETO	r$ 37.900,00

ZAFIRA
ELEGANCE
04/05

CRUZE SPORT6 LTZ II TURBO 17/17

VERMELHO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 79.900,00

CRUZE SEDAN 1.8 LT

14/14

PRATA

COMPELTO, AUT, COURO

R$ 48.900,00

Prata, completa. R$
24.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563

cruze sedan 1.8 lt	

15/15	branco	completo, aut, couro	r$ 54.900,00

FIATFIAT

cruze sedan lt turbo	

17/18	branco	completo, aut, couro	r$ 74.900,00

UNO 11/12
Branco, 02 portas, ar. R$
14.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

cruze sedan lt turbo	

17/18

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 74.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO

17/18

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 74.900,00

FORD
FORD

cruze sedan ltz ii turbo	 16/17	prata	

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 79.900,00

ECOSPORT SE
18/19

cruze sedan ltz i turbo	

17/18	branco	completo, aut, couro	r$ 83.900,00

Branca, automática, 6.000Km,
R$ 65.000,00. Fones: (44)
3622-3292 / 99976-0563.

cruze sedan ltz i turbo	

17/18	preto	completo, aut, couro	r$ 83.900,00

IMPORTAD
OUTRAS MARCAS
OS
COROLLA XEI
2.0 11/12
Prata, R$ 52.000,00.
Fone: (44) 3622-3292/
99976-0563.

HONDA CIVIC
LXR 15/16
2.0, cinza, completo, 58
mil km . R$ 64.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

HONDA CIVIC
LXR 2.0 2014
Branco, multimidia, camera
de ré. R$ 53.000,00.
Fones: (44) 3622-3292
/ 99976-0563.

VOLKSWA
VOLKSWAGEN
GEN

cruze sedan ltz ii turbo	 16/17

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 77.900,00

cruze sedan ltz ii turbo	 17/18	branco	completo, aut, couro	r$ 83.900,00
EQUINOX PREMIER TURBO

17/18

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 124.900,00

HB20X 1.6 FLEX

13/14

PRATA

COMPLETO

R$ 35.900,00

malibu ltz	

13/13	branco	completo, aut, couro	r$ 59.900,00

MONTANA 1.4 LS

18/19

onix 1.4 act

16/17	preto	completo	r$ 53.900,00

onix 1.4 ltz	

16/16	branco	completo	r$ 41.900,00

prisma 1.4 ltz at	

16/17	branco	completo, aut	r$ 49.900,00

prisma 1.4 LT

18/19	prata	completo	r$ 48.900,00

BRANCO

COMPLETO

R$ 42.900,00

prisma 1.4 ltz	

17/18	prata	completo	r$ 48.900,00

GOL TREND
2008

PRISMA 1.4 LTZ AT.

16/17	vermelho	

1.0, Básico, preto. R$
15.000,00. Fones: (44)
9 8427-7232 / 9 9766-0544.

s10 2.5 lt flex 4x2

17/18	branco	completo, aut	r$ 89.900,00

spin 1.8 act at	

17/18	prata	completo, aut	r$ 57.900,00

TRACKER 1.8 LTZ AT

15/15

AVISOS E EDITAIS
EXTRAVIO

PRATA

COMPLETO, AUT

COMPLETO, AUT, TS

R$ 47.900,00

R$ 59.900.00

EMPÓRIO DA CASA
COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ:
10.498.396/0001-00.
Comunica para os devidos fins o extravio do seu
ALVARÁ DE LICENÇA nº
27.839/2008 . Com esta
publicação torna-se sem
efeito legal e comercial.

CASAS
CASAS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Sobrado localizado na Rua
Irineu Fernando de Oliveira,
n° 2343, Parque Vitória Regia,
Umuarama/PR. Contendo 180m²
de área construída, 220m² de
área total, possuindo 1 suíte,
2 quartos, 1quarto adicional,
banheiro social, sala de TV,
sala de estar, despensa, área
de serviço, cozinha planejada,
academia, churrasqueira, espaço
gourmet com ambiente fechado,
piscina, ar condicionado, moveis
planejados e garagem. Valor R$
560.000,00. Interessados tratar
pelos telefones (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Sobrado localizado na Rua
Thelmo Galvão Moreira, n° 2436,
Jardim Laguna, Umuarama/
PR. Contendo 153m² de área
construída e 200m² de área
total, possuindo 1 suíte, 2
quartos, banheiro social,
sala de TV, sala de estar,
cozinha, área de serviço,
churrasqueira, piscina e 2
vagas de garagem. Valor R$
590.000,00, para pagamentos

a vista R$ 550.000,00!
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Casa localizada na Avenida
Olinda, Jardim Yoshii, Umuarama/
PR. Contendo 100m² de área
construída, 195.96m² de área
total, possuindo 1 suíte,
2 quartos, banheiro social,
sala, cozinha e 2 vagas de
garagem. Valor R$ 330.000,00

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Casa localizada na Rua
Mimosa, n° 2920, Jardim
Tangará, Umuarama/PR.
Contendo 142.50m² de área
construída, 182.32m² área
total, possuindo 1 suíte, 2
quartos, banheiro social,
sala de TV, sala de estar,
cozinha, área de serviço, hall,
e 2 vagas de garagem. Valor
R$380.000,00. Interessados
tratar pelos telefones (44)
3056-6100 ou (44) 99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS

Excelente Residência de
alto padrão, localizada
no condomínio Paysage
Essenza, próximo ao Palladium
Shopping de Umuarama/PR.
Contendo 148m² de área
construída, 252m² de área total,
possuindo 3 suítes, banheiro
social, sala, cozinha com
churrasqueira, lavanderia
e 2 vagas de garagem. O
condomínio possui piscina,
playground, quadra poliesportiva,
academia, salão de festa
e portaria 24hs. Valor R$
680.000,00. Interessados
tratar pelos telefones (44)
3056-6100 ou (44) 99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa de alvenaria, construção
antiga, localizada na Rua
Nicanor dos Santos Silva, n°
4964, Zona I, Umuarama/PR.
Sendo 576.30m² de área
total. Valor R$ 360.000,00.
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Casa localizada na Rua
Djean Garcia de Lima, n°
4131, Parque Residencial

Metropolitano, Umuarama/
PR. Contendo 110m² de
área construída, 245m²
área total, possuindo 1
suíte, 2 quartos, banheiro
social, sala de TV, sala,
área de serviço, cozinha e
garagem. Valor R$380.000,00.
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

LOTES
LOTES
RURAIS
RURAIS
ABDON E
CABRELI
IMÓVEIS
Chácara localizada em Porto
Camargo, com vista para
o Rio Paraná. Com área
de 2.000m² com matricula
individualizada de 1.396m²,
contendo uma casa de
Madeira (perfeita) com área
de aproximadamente de
80m² sendo 01 Suíte, 01
Quarto, cozinha, despensa e
varanda, todos os ambientes
amplos. (construção perfeita)
Quiosque com churrasqueira,
despensa e lavado. Pomar
e Piscina, casa mobiliada
e com ar condicionado.
Valor
R$400.000,00.
Interessados tratar pelos
telefones (44) 3056-6100
ou (44) 99122-8210.

ALUGA-SE. Sala comercial
ALUGA-SE. Sala comercial n. 5
da Galeria Bonaparte, com área
total de 34,07 metros quadrados,
situado na Rua Desembargador
Munhoz de Mello n.º 3694, a 50
metros do Fórum, com uma vaga
de garagem, sem condomínio. Valor: R$ 900,00. Maiores informações: 3624-1412.
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Classificados
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B3

PLANTÃO DE VENDA
(44) 9 9122-8210(claro)
CRECI J 05991
Avenida Astorga, n° 4538, Zona I, Umuarama-PR

Edifício Tom Jobim, contendo 243m² de área total,
153m² de área privativa, sendo 1 suíte, 2 quartos, 1 banheiro social, 2 salas, área de serviço,
dispensa, churrasqueira, mobiliado e 2 vagas de
garagem. Localizado na Avenida Brasil, n° 4547,
Zona I, Umuarama/PR. R$ 760.000,00.
Condomínio Residencial Solar das Palmeiras ,
contendo 119m² de área total, 84m² de área privativa, sendo 1 suíte com closet e moveis planejados ,
1 quarto, 1 banheiro social, 1 sala, área de serviço,
cozinha com bancada e moveis planejados e 1
vaga de garagem . Localizado na Rua José Dias
Lopes, n° 4504, apto n° 1002, Jardim Aratimbó,
Umuarama/PR. R$ 365.000,00
Residencial Cecilia Meireles, contendo 76.31m²
de área total, 65.66m² de área privativa sendo
03 quartos, 1 banheiro social, 2 salas, área de
serviço, cozinha e 1 vaga de garagem. Localizado
na Rua Santa Catarina, n° 3741, Jardim dos Príncipes, Umuarama/PR. R$ 220.000,00.

Residência de Alvenaria com área construída 215m², área
total do terreno 290.40m² sendo (12.10x24.00), contendo 1
suíte Master, 2 quartos, banheiro social, sala com pé direito
duplo, cozinha conjugada com espaço gourmet, área de
serviço e garagem para 3 carros. (Obs.: todos os moveis
planejados ficaram na residência e todos os quartos com
ar condicionado e cortinas. Troca-se por sitio de igual
ou menor valor), Localizada na Rua Colorado, Parque
Residencial Gávea, Umuarama/PR. R$ 690.000,00.
Residência de alvenaria com área construída de
165m² , acabamento de alto padrão, contendo 3
suítes, sala ampla, pé direito duplo com cozinha planejada, banheiros mobiliados, com aquecedor solar
em todos os pontos d'água, 2 vagas de garagem,
churrasqueira e lavanderia. . Rua lions- jardim lisboa
Valor: R$710.000,00
Residência de Alvenaria com área construída de 163.45m²
área total do terreno 259.80 m² sendo (8.66x30.00), contendo uma ampliação residencial de alvenaria com área
de 43,32m². Localizada na Rua Montes Claros, n° 4022,
Jardim Aratimbó, Umuarama/PR. R$ 390.000,00.
Casa com 142,50 m², e terreno com 182,32 m². Residência contém uma suíte, dois quartos, três banheiros,
01 sala, 01 hall de entrada e garagem para dois carros,
localizada no Jardim Tangará na Rua Mimosa n° 2920.
Valor: R$ 380.000,00

www.abdonecabreli.com.br

Sobrado contendo 247.95m² de área construída,
possuindo 1 suíte máster, 2 suítes, 1 quarto, lavabo,
sala, cozinha, lavanderia, edícula, sala comercial e
garagem. Localizado na Rua Doutor Paulo Pedrosa
de Alencar, n° 4366, Zona I, Umuarama/PR. Valor
R$ 1.200.000,00.
Sobrado em alvenaria, com área total de 180m², contenda na parte superior 01 suíte, 02 quartos (todos com
moveis planejados e ar condicionados), BWC social e
sacada. Na parte inferior contendo sala, copa, cozinha,
espaço gourmet, com ambiente fechado, churrasqueira,
dispensa, quarto adicional, BWC, academia e piscina.
Localizado na Rua Irineu Fernando de Oliveira, n°
2343, Parque Vitoria Regia, próximo ao Big Walmart,
na cidade de UMUARAMA/PR. Valor R$ 560.000,00.

Chácara com área total de 21.700 m² ótimo topografia,
contém uma casa de madeira com aproximadamente 80
m², toda em pastagem, com cerca nova e arame liso,
água fornecida pela Sanepar, localizada a 3.000 metros
do centro de Umuarama, localizada na Estrada Jurupoca,
Umuarama- PR. Valor R$ 320.000,00
Chácara com área total de 2.000m², contendo pomar,
lagoa pequena de peixe e uma casa de alvenaria/forro
com 1 suíte, 2 quartos e 2 vagas de garagem. Localizada
no Condomínio Estrela do Sul, Obs.; Ultima chácara
Torre Eiffel Umuarama/PR. R$ 220.000,00.

Chácara de 3 hectares, toda cercada com arame liso
e cerca de choque, toda piqueteada, agua encanada
e eletricidade própria, pastagem reformada em março
deste ano, possuindo pomar jovem com grande variedade
de frutas, contendo uma residência de alvenaria/laje de
100m², localizada na estrada 215 Serra dos Dourados,
Umuarama/PR. R$ 350.000,00.
Paysage Essenza

Residência em condomínio fechado, a partir de 140m², possuindo uma suíte máster, duas suítes, área gourmet, sala,
pé direito duplo, garagem para dois carros, acabamento de
alto padrão. O condomínio clube conta com completa infraestrutura, segurança 24h, área murada, portão eletrônico,
portaria com dois acessos e duas saídas, piscina adulta e
infantil, academia com vestiário, 2 churrasqueiras, salão de
festas com churrasqueira, brinquedoteca, playgroud, sala
de jogos, paisagismo planejado, quadra de tênis, quadra de
esportes, campo de futebol society e praça. Localizado ao
lado do Shopping de Umuarama. Valor Sob Consulta.

Jardim San Pietro
É “Um sonho para chamar de seu”, localizado no Jardim
São Cristóvão, residências a serem construídas a partir
de 50m², sendo um projeto que reúne conforto e infraestrutura completa, casas que se enquadram no programa
Minha Casa Minha Vida, com parcelas que cabem no
seu bolso, próximo a escolas, mercados, lanchonetes e
farmácias! Casas A partir de R$ 140.000,00.     
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VENDAS
APARTAMENTOS
R$ 900.000,00 - PROX. Á JUSTIÇA FEDERAL – EDIF. RES. PALLADIUM –
COBERTURA/DUPLEX – R. JOSE TEIXEIRA D’VILLA, 3797 - ZONA 01 - Àt.
309,60m² e À. Priv. 208,03 m² - Pavimento inferior: 02 suítes( uma master com
hidromassagem e closet), escritório, sala estar/jantar, bwc, cozinha e lavanderia
c/moveis planejados; Pavimento superior: Ampla área Gourmet c/churrasqueira,
acesso privativo pelo elevador, bwc, suíte e terraço com piscina exclusiva. Conta também com 2 vagas de garagens e deposito/despensa no térreo do edifício.
Obs* Estuda-se proposta com pagamento em gado, área rural ou imóvel urbano
em Maringá de igual ou menor valor. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353 (OI)
ou digite cód. 1134 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 350.000,00 - PROX. LAGO ARATIMBÓ – ED. CORDOBA - APTO 3º ANDAR – R. ILHAS GREGAS, 7040, JD MEDITERRÂNEO - À.Tot 143,00 m² e
À. Priv. 96,00 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Sacada C/Churrasq., 02
Garag. lado a lado – Cond. c/piscina, salão de festas, Playground – completa
área de lazer. + Detalhes: Plantão (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 1149 em
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 260.000,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 02 – ED. VILLAGIO DI
ROMA - R. SANTA CATARINA, 3585 – APTO DE FRENTE – À. Priv. 65,92
m²; suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. + Detalhes - (44)30565555/9.9911-5353 ou digite cód. 1115 em nosso site www. aldemirimoveis.
com.br
R$ 242.000,00 - PROX. IGREJA SÃO JOSE OPERÁRIO – ZONA 01 – ED.
RES. ATLANTICO – AV. AMAPÁ, 2730 – 4º ANDAR C/ ELEVADOR – À. Priv.
64,15 m²; 03 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. + Detalhes - (44)30565555/9.9911-5353 ou digite cód. 1129 em nosso site www. aldemirimoveis.
com.br
R$ 230.000,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 03 – ED. RESIDENCIAL
GREEN PARK – AV. LONDRINA, 3380 –À. Priv. 76,51 m²; Imóvel semi mobiliado suíte, 02 qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. + Detalhes - (44)3056-5555
ou digite cód. 1126 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 180.000,00 – PROX. COLEGIO SAPIENS - ED. RES. GREEN VILLE – AV.
R.GRANDE DO SUL, 2477, APTO 302, BL 2 - À. Tot. 63,04 m², À. Priv. 53,44 m²
- 3 quartos c/armários e cabeceira/painel p/cama, sala estar/jantar, cozinha planejada, lavanderia, bwc c/armário e box, garagem coberta. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (OI) ou digite o cód. 972 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 165.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. BOURBON, APTO 402 – R.
SARANDI, 4266 – ZONA 03 - À.Tot. 73,97 m² e À. Priv. 48,88 m² - 02 Quart.
Sala, coz, Bwc, gar. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o
cód. 983 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 165.000,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE – AV. LONDRINA, 3340 – ZONA 02 - À.Tot. 69,00 m² e À. Priv. 58,57
m² - 03 Quart. Sala/estar/jantar, coz, Bwc, gar. + Detalhes: Plantão (44)9 99952111 (TIM) ou digite o cód. 225 em www.aldemirimoveis.com.br
RESIDÊNCIAS

RESIDÊNCIAS

R$ 1.380.000,00 – PROX. UNIPAR SEDE – RUA GOIAS Nº5003 – ZONA 02
– Hall de entrada, escritório, suíte, 02 quartos, sala, sala de jantar, cozinha
com armários planejados, bwc social, espaço gourmet com churrasqueira,
sauna, dependência de empregada, despensa e lavanderia, garagem para
vários veículos, área livre de aproximadamente 300 m² podendo ser construído
piscina. Imóvel com acabamentos de primeira linha, pisos em porcelanato. +
Detalhes – (44)3056-5555/9.9995-2111 ou digite o cód. 1143 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 650.000,00 – PROX. AO HOSPITAL CEMIL – R. AMAMBAI, 3187 – ZONA
1-A – suíte, 02 quartos, sala estar/copa, cozinha, Bwc soc., A. Ser., despensa, garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9911-5353 ou digite o cód. 1161
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 490.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – R. MONTES CLAROS, 2122
– JARDIM BELVEDERE – suíte, 02 quartos, sala, cozinha, Bwc soc., A.
Ser., garagem e área gourmet com churrasqueira + Detalhes – (44)30565555/9.9911-5353 ou digite o cód. 1142 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 480.000,00 – PROX. AO SESC/SENAC – RUA MARISTELA - 2844 – ZONA
IV - À. Ter. 270,00m², À. Constr. Aprox. 110,13m² - Alv/laje, Suíte, 02 qtos, sala,
coz. c/ armário, bwc social, lav., espaço gourmet e garagem. + Detalhes: Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1154 em www.aldemirimoveis.
com.br

Parque Residencial Montreal
Está localizado próximo a fabrica de sorvetes Guri, o acesso
está sendo duplicado valorizando toda a região, casas a serem
construídas a partir de 50m² em terrenos que possibilidade
de ampliação e se enquadrando no programa Minha Casa
Minha Vida, a entrada podewww.ILUSTRADO.com.br
ser parcela. A primeira fase foi um
sucesso de vendas! Já foram construídas mais de 60 casas,
estamos na segunda fase! Aproveite essa oportunidade!

R$ 450.000,00 – RESIDENCIA NOVA - PROX. LAGO ARATIMBO – RUA TRÊS CORAÇÕES - 2476 – JARDIM AMERICA - À. Ter. 180,00m², À. Constr. Aprox. 110,13m² Alv/laje, Suíte, 02 qtos, sala , cozinha, bwc social, lav. e garagem. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 987 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 360.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – RUA CAMBURIU - 2570 – JARDIM GLOBAL - À. Ter. 278,65 m², À. Constr. Aprox. 97,82 m² - Suíte, 02 qtos, sala
, cozinha c/ armários planejados , bwc social, lav. e garagem. + Detalhes: Plantão
(44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1072 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 340.000,00 – PROXIMO AO NOVO SHOPPING, 1165 – PARQUE ALTO DA
PARANÁ- À. Ter. Aprox. 280m², À. Constr. Aprox. 180,00 m² - Alv/Laje – Edif. em alv.
Com varanda, espaço gourmet com churrasq., coz., 2 Bwc, sala e 1 quarto. + Detalhes: (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite cód. 973 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 270.000,00 – PROX. A PRAÇA 07 DE SETEMBRO – R. GERALDO OLMEDO, 4039 – JD CIMA - Alv/Laje – 02 suite, 02 qts, sala, coz., Bwc soc.,
A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911 5353(OI) ou digite cód. 882 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 220.000,00 – PROX. PARQUE EXPOSIÇÕES - R. EDEMIR PEDRO ZULIANELLI, 3831 – JD TOKIO - Alv/Laje – em fase ﬁnal de construção, suíte,
02 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9995-2111 ou
digite cód. 1084 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 210.000,00 – PRÓX. GARAGEM DA PREFEITURA – COND. RECANTO DA
SERRA - PROLONG. R. PIRAPÓ, 3738 - Alv/Laje – suíte, 02 qtos, sala, coz.,
Bwc soc., A. serv. e gar. + Detalhes: (44)9 9911-5353 ou digite cód. 1041 em
www.aldemirimoveis.com.br

Jardim Yoshii
Possui uma localização privilegiada de alta valorização
a poucos minutos do centro da cidade, casas a construir
a partir de 80m² com a oportunidade de escolher o
DOMINGO podendo
E SEGUNDA-FEIRA,
16 e 17 de Fevereiro de 2020
projeto de acordoUMUARAMA,
com a sua necessidade,
ser
financiamento bancário ou em até 36 meses direto com
a construtora.

TERRENOS

TERRENOS
R$
265.000,00
–
PROX.
LATICÍNIO
SÃO
LEOPOLDO/COCAMAR,
AV.
MARGINAL
,
S/N
- ROD PR 482 - Área 1.733,63m² (frente 17,76 m² fundo 87,10m²) Terreno Comercial as margens da rodovia BR 482, ideal para instalação de comercio ou indústria,
sendo, Topograﬁa plana, com ótima visibilidade. + Detalhes: Plantão (44)9 9.99952111 ou digite o cód. 1151 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 110.000,00 – PROX. IGREJA CATEDRAL DO DIVINO ESPIRITO SANTO - R.
PAUL TERCY HARRIS, s/n° – ZONA 07 - Área residencial tranquila, de fácil
acesso muito próxima ao centro, Topograﬁa plana e sem demais benfeitorias Dimensões de 8,75 m x 30,00 m.+ Detalhes: Plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou
digite o cód. 1100 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 90.000,00 – PROX. PRAÇA DO XETAS – R. BARARUBA, s/
n° – JD TROPICAL - Ótima localização, região central de Umuarama.
Próximo a Bancos, Supermercados, igrejas, escolas, universidade e Farmácias; Imóvel sem benfeitoria, topograﬁa plana pronta para construir.
ESTUDA-SE PROPOSTA C/ VEÍCULO EM PARTE DO PAGAMENTO!+ Detalhes:
Plantão (44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1140 em www.aldemirimoveis.com.
br

LOCAÇÃO
NOTA IMPORTANTE:
Informamos que aos valores dos alugueres aqui
anunciados serão acrescidos, seguro anual de incêndio, vendaval, tarifa mensal bancária e quando for o
caso, custos e taxas de condomínio.

R$ 185.000,00 – PROX. IGREJA CONGREGAÇÃO CRISTÃ – R. SALVADOR
RODRIGUES DOS SANTOS, 1102 – JD. IPÊ - À. Ter. 150,27 m², À. Constr. Aprox.
74,00 m² - Suíte, 02 qts, Sala, Coz., Bwc soc., área de serviço e garagem. + Detalhes:
Plantão (44)3056-5555 ou digite o cód. 1117 em www.aldemirimoveis.com.br

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS

R$ 170.000,00 – PRÓXIMO A PRAÇA DOS XETAS – R. JOSE PEREIRADA SILVA, 3611 – JD DAS GARÇAS II - À. Ter. Aprox. 126,00 m², À. Constr. Aprox. 62,00
m² - Alv/Laje – 03 qtos, sala, cozinha, bwc social, lavanderia e garagem descoberta +
Detalhes: (44)9 9995-2111 ou digite cód. 1054 em www. aldemirimoveis.com.br

R$ 1.250,00 – PROX. HARMONIA CLUBE CAMPO - ED. RES. SOLAR DAS
PALMEIRAS 2 – R. JOSE DIAS LOPES, 4445 – JD BANDEIRANTES – À. Total.
126,00m². Priv. 90,00 m² - Suíte, 2 Quart., Sala estar/jantar, Coz planejada., A.
serviço, Bwc soc. e 02 vagas de garagem. - (Cond. Vlr/Aprox. R$ 460,00 – Incluso
água e gás ) + Detalhes: (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1092 em
nosso site www. aldemirimoveis.com.br

R$ 150.000,00 – PRÓXIMO AO BIG WALMART – R. ORLANDO AGUERA
DEGAN, 2498 – JD BELA VISTA - À. Ter. Aprox. 61,00 m², À. Constr. Aprox.
59,02 m² - Alv/Laje – 02 qtos, sala, cozinha, bwc social, A. serv., e área gourmet
c/ churrasqueira + Detalhes: (44)3056-5555 ou digite cód. 1050 em www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 120.000,00 – PRÓXIMO AO COLÉGIO GLOBAL – R. PARANAGUÁ, 1595
– JD CANADA – À. Ter. 210,00 e À. Constr. 99,50 m² - Imóvel com residência
de aprx 99,50 m² de construção para reforma ou desmanche. + Detalhes: (44)9
9995-2111 ou digite cód. 1110 em www. aldemirimoveis.com.br
R$ 120.000,00 – PRÓXIMO AO LAGO ARATIMBÓ – R. SANTO GUERRER,
1742 – PARQUE BANDEIRANTES – À. Ter. 128,47 e À. Constr. 69,32 m² Imóvel contendo, 02 quartos, sala, coz., lav., bwc, varanda e garagem + Detalhes:
(44)9 9995-2111 ou digite cód. 1167 em www. aldemirimoveis.com.br
SOBRADO

SOBRADOS

R$ 2.300.000,00 – PROX. AO HOSPITAL CEMIL – R. MARABÁ, 3325 – ZONA 01
- Const. Aprox. 314,50 m², Ter. Aprox. 380,00 - Sobrado de 3 pavimentos c/ ampla área
de lazer, 1º Pvto: Sala estar/jantar, cozinha, lavanderia, quarto, bwc social, adega;
2º Pvto: Quarto, suíte master com closet e banheira, bwc social, sala e escritório.
3º Pvto: Amplo espaço gourmet com churrasqueira, hidromassagem, bwc social,
sauna e sacada estendida. Ainda com amplo quintal, com edícula, despensa e
garagem para vários veículos + Detalhes – plantão (44)9 9911-5353 (OI) ou
digite o cód. 1088 em www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.320.000,00 – PROX. PÇA MIGUEL ROSSAFA – RUA SANTA CATARINA,
3849– JD DOS PRINCIPES - À. Ter. 450m², À. Constr. Aprox. 333,67 m² ; Térreo: Hall de entrada, escritório, sala, lavabo, jardim, sala de jantar, coz. c/ armários
planejados, dep. Empregada, desp., lav., amplo espaço gourmet com lavabo,
churrasq, piscina, garagem p/ 3 veículos. Superior: 02 suítes c/ sacada, sendo
uma com closet, quarto com vista p/ piscina e bwc social; sobrado alto padrão,
reformado com acabamentos de primeira linha, pisos em porcelanato, esquadrias
em alumínio.+ Detalhes: Plantão 44)9 9995-2111 (TIM) ou digite o cód. 1093
em www.aldemirimoveis.com.br

APARTAMENTOS

R$ 900,00 - PROX. LAGO ARATIMBO – JD MEDITERRANEO – ED. CORDOBA
- R. ILHAS GREGAS, 7040 – À. Total 143,00 m²À. Priv. 96,00 m²; suíte, 02 qts,
sala, coz., A. serv., Bwc soc. e 02 vagas de garagem (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00
– Incluso água e gás ) + Detalhes - (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód.
1103 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br
R$ 830,00 - PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – ZONA 02 – ED. VILLAGIO DI ROMA
- R. SANTA CATARINA, 3585 – APTO DE FRENTE – À. Priv. 65,92 m²; suíte, 02
qts, sala, coz., A. serv., Bwc soc. e gar. (Cond. Vlr/Aprox. R$ 290,00 – Incluso água
e gás ) + Detalhes - (44)3056-5555 ou digite cód. 1096 em nosso site www.
aldemirimoveis.com.br
R$ 750,00 - PROX. A UNIPAR CAMPUS 3 – ED. NOVO HORIZONTE – AVENIDA LONDRINA, 3340– ZONA 02 – À. Priv. Aprox. 66,74 m² - 3 qtos, Sala, cozinha
c/ móveis planj, A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso
água e gás ) + Detalhes – (44)3056-5555/99844-3338 ou digite o cód. 504 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 650,00 - PROX. UNIPAR SEDE – ED. LAVOISIER - AV. MARINGA, 5325 APT°. 3º ANDAR/FRENTE – ZONA 3 – À. Tot. Aprox. 52,74 m² - 2 Quart., Sala,
Coz., A. serv., Bwc soc. e Gar. – (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 280,00 – Incluso água e
gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1038 em nosso
sitewww.aldemirimoveis.com.br
R$ 500,00 – PROX. AO CORREIO - ED. CANADÁ – R. MINISTRO OLIVEIRA
SALAZAR, 4731 – À. Tot. 58,06 m² À. Priv. 43,71 m² - Quarto, sala, cozinha com
armários, bwc social e área de serviço- (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso
água e gás) + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1029 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 460,00 – PROX. UEM - ED. RES. BELAVIDA– AV. JUNQUEIRA FRENRE,
1113 – Apto 3º ANDAR À. Priv. 50,00 m² - 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv,
Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 250,00 – Incluso água e gás) +
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1017 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 420,00 – PROX. UOPECCAN - ED. RES. PARANOÁ – R. MIGUEL SERRANO BRUNO, 2300 –À. Priv. 52,00 m² - Suíte, 02 Quart., Sala, Cozinha, A. serv,
Bwc soc. e 01 Garag. - (Cond. - Vlr/Aprox. R$ 350,00 – Incluso água e gás) +
Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 811 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br

RESIDÊNCIAS

B5

RESIDÊNCIAS

R$ 5.000,00 – PROX. MERCADO CIDADE CANÇÃO NOVO – AVENIDA ANGELO
MOREIRA DA FONSECA – ZONA 1-A – PVTO TÉRREO: hall de entrada, 04 salas,
copa, cozinha, lavabo, 02 vagas de garagem; PVTO SUPERIOR: 03 suítes sendo
uma com closet e banheira, quarto, bwc., sala;
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1152 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 3.950,00 – PROX. IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS – AV. RIO
GRANDE DO SUL Nº2772 –CONDOMÍNIO ECOVILLE – Suíte, 02 quartos, sala
com pé direito duplo, cozinha gourmet com churrasqueira, área serviço, garagem
para 02 veículos. Imóvel de alto padrão, com acabamentos de primeira linha, pisos
em porcelanato e esquadrias em alumínio
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1146 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 3.300,00 – PROX. UNIPAR CAMPUS 3 – R. TOYONORI NISHIGAWA, S/N –
ZONA 02-A – 03 suítes, sendo 01 com closet, sala, cozinha c/ churrasqueira,
Bwc soc., A. Ser., garagem, lavanderia fechada + Detalhes – (44)3056-5555/9.98443338 ou digite o cód. 1132 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 2.000,00 – PROX. COLÉGIO GLOBAL – R. MONTES CLAROS,2130 –
JARDIM BELVEDERE –suíte, 02 quartos, sala, cozinha, Bwc soc., A. Ser.,
garagem + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1133 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 1.500,00 – PROX. A PRAÇA TAMOYO – R. BARARUBA, 2649 – ZONA 06
- Suíte, 02 quartos, sala, cozinha com armários planejados, bwc social, área de
serviço, garagem p/ 02 veículos, ainda com espaço gourmet com churrasqueira e
despensa, imóvel com cerca elétrica e portão eletrônico. + Detalhes – (44)30565555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1139 em nosso site www.aldemirimoveis.
com.br
R$ 1.350,00 – PROX. IGREJA SÃO PAULO – R. MANOEL FREITAS DA SILVA,
2546 – PQ IBIRAPUERA - Alv/laje – suíte, 2 qtos, sala, coz., Bwc soc., A.
Ser., garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1120
em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 850,00 – PROX. IGREJA SÃO PAULO – R. MANOEL FREITAS DA SILVA,
2546 – PQ IBIRAPUERA - Alv/laje – 03 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. Ser.,
garagem +Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1119 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 780,00 – PROX. ALIMENTOS ZAELI – R. WALTER LUIZ DA CUNHA, 1989
– PQ SAN REMO - Alv/laje – 03 qtos, sala, coz., Bwc soc., A. Ser., garagem
+ Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1083 em nosso site
www.aldemirimoveis.com.br
R$ 480,00 – AV. PARANÁ EM FRENTE AO Nº 654 – CENTRO – EM XAMBRE/
PR – Ter. 90,00 m², Const. 65,00 m² - 02 qtos., sala, cozinha, BWC social, A.
serviço .+ DETALHES – (44) 3056 –5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 1059 em
nosso site www.aldemirimoveis.com.br

SALAS/LOJAS/SALÕES
COMERCIAIS
SALAS/LOJAS/SALÕES COMERCIAIS
R$ 6.000,00 - PROX. A RODOVIÁRIA – SALÃO COMERCIAL– AV. CELSOGARCIA CID, 3656 - ZONA 01 – A. total: 285,98 m² e A.priv.: 222,02 m² - Salão
comercial com 300,00 m² e 80,00 m² de mezanino, com espaço para escritório e
estacionamento próprio. + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o
cód. 1094 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 3.500,00 - PROX. Á PRAÇA DO JAPÃO – SALA COMERCIAL– R. ANTONIO
MORAIS DE BARROS, 4810 - ZONA 02 – A. total: 285,98 m² e A.priv.: 222,02 m²
- TÉRREO: Hall de entrada com lavabo; 1º PVTO: 02 salas e cozinha; 2º PVTO: 02
salas, sala de reunião e lavabo; Sub-solo: Garagem para aprx. 05 veículos, desp.,
lavabo e esp. Gourmet com churrasq;. + Detalhes – (44)3056-5555/9.9844-3338
ou digite o cód. 1095 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
R$ 950,00 - PROX. A PREFEITURA – ED. PIEMONT 2 - SALA COMERCIAL
TERREA – R. DESEMBARGADOR LAURO LOPES, 3663, ZONA 01 – À. priv.
Aprox. 42,84 m² - Recepção, 02 salas, cozinha e Bwc e mezanino + Detalhes
– (44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite o cód. 422 em nosso site www.aldemirimoveis.com.br
KITNET

KITNET

R$ 480,00 – PROX. PRAÇA TAMOYO - R. BARARUBA, 3546 - JD. TROPICAL –À. Tot. Aprox. 30,00 m² - Quarto, cozinha, bwc e lavanderia + Detalhes:
(44)3056-5555/9.9844-3338 ou digite cód. 1145 em nosso site www. aldemirimoveis.com.br

Veículos
UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 10 e 11 de Maio de 2020

IMERCADO

Pandemia praticamente paralisa
produção de automóveis em abril
A produção de veículos no Brasil ficou praticamente paralisada em
abril deste ano devido à
pandemia do novo coronavírus. Segundo balanço
divulgado hoje (8) pela
Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea),
foram produzidos no mês
passado 1,8 mil veículos
no país, uma retração de
99,4% em comparação às
267,6 mil unidades fabricadas em abril de 2019.
“É o pior resultado
da história da indústria
desde 1957”, enfatizou o
presidente da entidade,
Luiz Carlos Moraes. De
acordo com a associação,
55 fábricas ainda estão
paradas no país neste
início do mês de maio,
com 95 mil funcionários
sem trabalhar. No início
de abril, apenas duas das
65 fábricas espalhadas
pelo país estavam em operação.
No acumulado do ano,
a produção caiu 39,1%,
com a montagem de 587,7
mil unidades entre janeiro
e abril deste ano, contra
965,4 mil no mesmo período de 2019.

Vendas
As vendas caíram 76%
em abril, com o emplacamento de 55,7 mil unidades, contra 231,9 mil na
comparação com o mesmo
mês do ano passado. “É a
maior queda da história
para o mês”, destacou
Moraes. No acumulado de
janeiro a abril, a redução
das vendas é de 26,9%
em relação aos primeiros
quatro meses de 2019, com
a comercialização de 613,8
mil veículos neste ano.
O setor de caminhões
teve uma queda menor,
com a venda de 4 mil unidades, 53,5% menos do
que o registrado em abril
do ano passado.
Retomada
O número de pessoas
empregadas pelo setor
caiu 3,7%, de 130,1 mil em
abril do ano passado para
125,3 mil no mesmo mês
deste ano.
Para o presidente da
Anfavea, é complicado
prever como será feita a
retomada, neste momento
em que está acontecendo o endurecimento das
medidas de isolamento
social em várias cidades

SEGURANÇA
No acumulado do ano, a produção caiu 39,1%, com a montagem de 587,7 mil unidades entre janeiro e abril deste ano,
contra 965,4 mil no mesmo período de 2019

do país. “É muito difícil
a gente falar de previsão
quando a gente tem cidades sendo fechadas”,
ressaltou. Moraes destacou, entretanto, que as
montadoras apoiam as

ações para combater a
disseminação do novo
coronavírus. “A decisão é
puxada pela questão da
saúde e nós achamos que
é correta, tem que cuidar
das pessoas”, destacou.

Moraes disse ainda que os fabricantes
estão empenhados em garantir as condições
de segurança para que as empresas voltem a
produzir. “Nós conseguimos criar um protocolo
mínimo de retorno às fábricas, que estamos
implantando nas nossas fábricas”, disse. Entre
as medidas estão estabelecidas normas para a
ventilação de ambientes, usos de equipamentos
de proteção individual e aumento da quantidade
de turnos de trabalho.

